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ВСТУП
Актуальність теми. Значимість сільських територій у соціальноекономічному житті України визначається їх винятковою роллю у
формуванні

належного

рівня

продовольчої

безпеки,

нарощуванні

експортного потенціалу та підвищенні добробуту суспільства. В сучасних
умовах зрівноважений розвиток сільських територій є пріоритетом державної
аграрної політики, спрямованої на підвищення якості життя населення,
зростання ефективності сільськогосподарського виробництва, розвиток
багатофункціональної сільської економіки, збереження довкілля тощо.
Сільські громади при цьому розглядаються як окремий соціальноекономічний об’єкт, стан якого переважно не залежить від рівня аграрного
виробництва. Це зумовлює необхідність пошуку та обґрунтування нових
можливостей розвитку сільських територій, які сприятимуть реалізації їх
наявного потенціалу.
Важливим та дотепер фактично не задіяним соціально орієнтованим
джерелом сільського розвитку, ефективним та дієвим інструментом
позиціонування сільських територій є брендинг. Як засіб підвищення
конкурентоспроможності сільської економіки він спонукає до активізації
спільних дій сільської громади, уможливлює отримання додаткових вигод за
рахунок її участі у прийнятті рішень щодо формування сприятливого бізнессередовища та економічного зростання регіону. Відтак, обґрунтування
можливостей використання брендингу для розвитку сільських територій
набувають принципово нової актуальності.
Обґрунтуванню

теоретико-методологічного

змісту

соціально-

економічних трансформацій в аграрному секторі присвячено праці таких
відомих економістів-аграрників: П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, Ю. Губені,
В. Зіновчук, Н. Карачина, І. Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Онищенко,
Б. Пасхавер,

П. Саблук,

О. Скидан,

Г. Черевко,

Є. Ходаківський,

Л. Шепотько, О. Шпикуляк, В. Юрчишин та інші. Парадигму сільського
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розвитку в Україні розкрито в дослідженнях О. Бородіної, О. Булавки,
Т. Зінчук,

С. Киризюка,

І. Кравчук,

Н. Куцмус,

А. Малиновського,

Л. Михайлової, О. Павлова, О. Попової, І. Прокопи та інших. Проблеми
формування та управління брендингом висвітлено у працях зарубіжних
авторів – Д. Аакера, А. Девіда, К. Келлера, Ж. Ламбена та інших. Окремі
елементи територіального брендингу розглядалися такими іноземними
вченими: С. Анхолт, С. Вард, Ф. Котлер, а також вітчизняними – В. Глухою,
Ю. Інковською, О. Морозом, О. Олефіренко, О. Соскіним, Н. Степанюк та
іншими.
Відзначаючи цінність напрацювань названих дослідників і сучасних
наукових розробок для теорії і практики брендингу, слід зауважити, що
окремі аспекти зазначеної проблеми потребують подальших досліджень.
Передусім,

це

стосується

удосконалення

теоретико-методологічної

інтерпретації брендингу з позиції окреслення його місця у формуванні
конкурентних переваг сільських територій, розробки методичного підходу до
його

ідентифікації,

побудови

структурно-логічної

моделі

брендингу

сільських територій тощо. Це зумовило вибір теми дисертації, її теоретичну і
практичну значимість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація є результатом наукових досліджень, виконаних автором
відповідно до плану науково-дослідних робіт Вінницького національного
технічного університету за темами: «Моделювання неспостережуваних
економічних процесів при визначенні впливу агрохолдингів на стан
аграрного соціуму» (номер державної реєстрації 0115U007013; термін
виконання: 2015–2016 рр.) та «Удосконалення ринкового середовища на
постреформенному етапі розвитку аграрного соціуму України» (номер
державної реєстрації 0116U000959; термін виконання 2016–2017 рр.), в
межах яких автором обґрунтовано теоретико-методичні положення та
розроблено

практичні

рекомендації

щодо

розширення

використання брендингу для розвитку сільських територій.

можливостей

5

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування
теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо
імплементації

брендингу

в

політику

розвитку

сільських

територій.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:


уточнити

понятійний

апарат

проблеми

дослідження,

зокрема

трактування територіального брендингу та брендингу сільських
територій;


обґрунтувати методичні засади та розробити структурно-логічну
модель формування та реалізації брендингу сільських територій;



розвинути положення інституціональної теорії управління розвитком
сільського соціуму з обґрунтуванням детермінантності фактора
інституційних активів;



здійснити комплексну оцінку сучасного стану сільських територій з
позицій брендоутворюючих факторів розвитку;



розробити

методичний

підхід

до

ідентифікації

територіального

брендингу на основі оцінки інституційного та соціально-економічного
потенціалів сільських територій як платформи реалізації брендингових
проектів;


поглибити теорію брендингу в контексті обґрунтування принципів
територіального

брендингу

як

фактора

соціально-економічного

розвитку сільських територій;


запропонувати алгоритм формування територіального бренду та
забезпечення його ефективності в умовах реалізації брендингу
сільських територій;



довести необхідність багатокомпонентного підходу до обґрунтування
імперативів розвитку економіки сільських територій на засадах
брендингу крізь призму визначення їх конкурентної ідентичності;



удосконалити

методичні

засади

моделювання

ефективності

територіальної варіації брендингу в умовах формування контрактних
відносин його учасників.
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Об’єктом
територіального

дослідження
брендингу

є
як

процес

формування

інструменту

та

управління

реалізації
соціально-

економічним розвитком сільських громад.
Предметом

дослідження

виступають

теоретико-методичні

та

прикладні засади брендингу сільських територій.
Методи

дослідження.

Теоретико-методологічною

основою

дисертаційної роботи є системний та синергетичний наукові підходи,
використання яких в дослідженні розвитку сільських територій на засадах
брендингу зумовлено орієнтацією на базові цінності ринкової економічної
системи.
У процесі дослідження використано такі загальнонаукові і спеціальні
методи: функціонально-структурного аналізу – для формування мети і
завдань

дослідження,

виявлення

причинно-наслідкових

зв’язків

між

отриманими результатами і факторами; абстрактно-логічний, зокрема
прийоми індукції та дедукції, аналогії та співставлення – для систематизації
і теоретичного узагальнення наукового бачення процесу формування та
реалізації брендингу сільських територій; операціоналізації понять – для
поглиблення понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблеми;
історико-економічний – для вивчення особливостей еволюції вітчизняного
аграрного сектора та сільського соціуму; монографічний – для детального
вивчення сучасного стану конкретних сільських територій; порівняння – для
співставлення фактичних даних за окремі періоди і роки; статистикоекономічний – для ідентифікації проблем розвитку сільських територій;
кореляційно-регресійного

аналізу

–

для

оцінки

ступеня

впливу

брендоутворюючих факторів на розвиток сільських територій; соціологічних
опитувань та експертних оцінок – для вивчення думок різних груп
реципієнтів. Також використано традиційний інструментарій статистики та
економетрії, теорій нечітких множин тощо. Графічний і табличний прийоми
застосовано з метою наочного представлення отриманих результатів.
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Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні
акти України у сфері сільського розвитку та місцевого самоврядування,
офіційні матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Державної служби статистики України, дані Головного управління
статистики у Вінницькій області, праці вітчизняних та зарубіжних учених з
проблем розвитку села і сільських територій, а також територіального
брендингу, результати власних досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено
теоретичне узагальнення й наведено нове вирішення науково-практичного
завдання щодо удосконалення можливостей використання брендингу для
розвитку сільських

територій. На основі

проведеного дослідження

сформульовано такі теоретико-методичні та практичні висновки, що
характеризуються науковою новизною:
вперше:


розроблено структурно-логічну модель брендингу сільських територій,
яка ґрунтується на використанні рівневого підходу до обґрунтування
атрибутики, образів і сприйняття брендів, формування параметрів
оцінки

результативності

брендингових
економічних

проектів
відносин

процесу
як
з

створення

та

імплементації

багаторівневої

системи

соціально-

передбаченням

часових

горизонтів

брендоутворення, застосування якої в політиці сільського розвитку
активізує реалізацію різноманітних проектів для підвищення якості
життя сільського населення;
удосконалено:


теоретико-методологічну інтерпретацію брендингу сільських територій
як особливої системи управління створенням, розвитком, захистом і
поширенням територіального бренду (унікального інституційного
активу

сільської

громади

чи

території),

фактора

конкурентоспроможності та джерела економічного розвитку місцевих
економік;
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тлумачення сутності територіального брендингу, який, на відміну від
існуючих підходів, розглядається як спосіб капіталізації бренду
шляхом формування доданої та ціннісної вартості за рахунок
використання

особливих

інституційних

активів

території,

що

досягається створенням та імплементацією відповідних брендингових
проектів і дозволяє місцевим громадам здійснювати бренд-проекти за
структурованого багаторівневого набору атрибутів територіального
бренду;


методичний

підхід

до

ідентифікації

економічно

виправданого

територіального брендингу, який доповнено оцінкою потенціалу
сільських територій, їх джерел та факторів, результативності такого
брендингу на основі використання аналітичних та економетричних
моделей ефективності брендингових проектів;


алгоритм реалізації моделі мультиплікатора для оцінки реалізації
брендингу сільських територій у вигляді сукупності сценаріїв
трансформації

економічних

та

соціальних

показників

з

акцентуалізацією на перевагах інноваційності розвитку сільських
громад;
дістали подальшого розвитку:


методичний

інструментарій

ідентифікації

основних

факторів

брендоутворюючого змісту, що в конкретних умовах формують
соціально-економічний контекст конкурентних переваг сільських
територій, найсуттєвішими серед яких є такі: унікальна інституційна
історія

села;

ландшафтно-рекреаційний

потенціал;

особлива

економічна поведінка місцевих жителів; інвестиційна привабливість
території; унікальна економічна спеціалізація території; туристична
активність; особливість дій місцевої влади;


методичні засади моделювання ефективності територіальної варіації
брендингу,

що

передбачають

поліфункціональність ефектів від

реалізації особливого типу конструктивної поведінки, самоорганізації
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та синергії, а також корпоративної та кооперативної взаємодії
реципієнтних до певного бренду груп агентів сільських територій на
основі стратегій брендингового розвитку в межах відповідних альянсів;


наукова аргументація принципів територіального брендингу

як

фактора соціально-економічного розвитку сільських територій, що
передбачає

економічне

використання

унікальних

інституційних

характеристик сільських громад за мінімізації державної підтримки та
регулювання з доведенням можливості імплементації відповідної
моделі розвитку на основі націоналістичної парадигми брендингу.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх
використання на всіх рівнях сільського соціуму та його економічних
відносин. Обґрунтовані положення й рекомендації є основою для вирішення
основних галузевих завдань управління, а також підвищення ефективності
такого управління безпосередньо на рівні місцевих економік сільських
територій.
Пропозиції автора щодо розробки бренду на основі принципів
брендингу в рамках нової стратегії розвитку на 2016–2020 рр. використано
Вінницьким регіональним об’єднанням захисту підприємництва (довідка
№ 02–1716 від 15.11.2016 р.). Основні положення дисертаційної роботи, які
стосуються механізмів аналізу потенціалу брендингового розвитку сільської
громади з метою активізації підприємницької активності та за участі
зовнішніх

інвесторів

використано

сільською

громадою

с. Стодульці

Жмеринського району Вінницької області (довідка № 17 від 11.11.2016 р.).
Рекомендації щодо розробки ефективної системи брендингу на основі
формування відповідної маркетингової політики в межах запропонованої
перспективної програми соціально-економічного розвитку підприємства
прийнято впроваджено ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат (довідка
№ 04–1416 від 31.10.2016 р.). Рекомендації автора щодо удосконалення
менеджменту на основі розробки та імплементації стратегії брендингового
розвитку, зокрема розробки бренду підприємства та удосконалення його

10

маркетингової

політики,

впроваджено

у

фермерському

господарстві

«Рожепи» Жмеринського району Вінницької області (довідка № 12–7 від
29.10.2016 р.).
Наукові розробки за темою дисертації використовуються також у
навчальному процесі Вінницького національного технічного університету
при

викладанні

дисципліни

«Маркетинг»

(акт

впровадження

від

19.11.2016 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно
виконаною науковою працею, в якій висвітлено авторський підхід щодо
розширення можливостей використання брендингу для розвитку сільських
територій. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані
лише ті положення, які є результатом особистих досліджень.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації
висвітлено на таких міжнародних, всеукраїнських та регіональних науковопрактичних

конференціях:

«Структурні

трансформації

національних

економік в умовах глобалізації» (Миколаїв, 2014); «Менеджмент, маркетинг,
предпринимательство: содействие устойчивому развитию» (ДнепропетровскКоттбус, 2014); «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі»
(Дніпропетровськ, 2014); «Перспективи економічного зростання: теоретичні
та практичні аспекти» (Одеса, 2014); «Інноваційна стратегія і тактика
фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства»
(Чернівці,

2014); XLIV регіональній

науково-технічній

конференції

Вінницького національного технічного університету (Вінниця, 2015);
«Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези» (Київ,
2015); «Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан і перспективи»
(Ужгород,

2016);

«Перспективи

розвитку

національної

економіки»

(Запоріжжя, 2016); «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку
в умовах інституційних перетворень глобального середовища» (Одеса, 2016);
«Динамиката на сьвременната наука – 2016» (Софія, 2016).
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Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 17 наукових
працях загальним обсягом 4,02 друк. арк. (автору належить 2,26 друк. арк.), з
них 6 – у наукових фахових виданнях України, 4 з яких включено до
міжнародних наукометричних баз, 11 – у інших наукових виданнях.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДИНГУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

1.1. Соціально-економічна сутність брендингу в сільському соціумі
Сучасний

етап

розвитку

України

характеризується

прагненням

побудувати ефективну, соціально орієнтовану ринкову економіку. Реформа в
сільському господарстві країни здійснювалася за аналогічними цілями та
передбачала орієнтир на покращання умов сільського соціуму – рушійної
сили у вирішенні проблеми продовольчого забезпечення та збереження
аграрного потенціалу країни. Ключовими завданнями при цьому визначено
забезпечення сталого розвитку сільських територій та підвищення якості
життя населення, що можливо передусім за рахунок повноцінного
використання потенціалу сільської економіки та економічної активності
сільської громади. Ключовою ціллю «Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки» є
покращення якості життя у сільській місцевості й розвиток інфраструктури і
послуг, спрямованих на утримання виробників та залучення кваліфікованих
робітників і менеджерів, з метою підтримання життєво важливої економіки у
найбільш вразливих сільських районах, де сільське господарство є головним
джерелом доходів [74].
Сучасний стан сільських територій характеризується різновекторними
даними (за кількісними і якісними показниками) щодо наслідків проведених
рикових реформ у сільському господарстві, адже саме ця галузь є
домінуючою в можливостях та перспективах розвитку сільських територій з
урахуванням можливостей залучення факторів, які раніше не були задіяні. За
ознаками ефективності функціонування сільського господарства можливо
зробити об’єктивні висновки щодо стратегічних орієнтирів розвитку
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сільських територій, особливо в умовах євроінтеграційного вектора розвитку
нашої країни. Неекономічні фактори розвитку в таких умовах вбачаються
необхідними детермінантами забезпечення сільського розвитку в цілому.
Доведення доцільності використання дотепер не задіяних джерел
сільського розвитку детермінується необхідністю оцінки реформи у
контексті її позитивних наслідків для сільського соціуму за економічними,
соціальними та екологічними складовими. Результати дослідження вказують
на те, що нині представлена достатньо аргументована точка зору економістіваграрників щодо оцінки реформи у контексті її впливу на сільський соціум.
Як справедливо відзначає П. Саблук, завдяки впровадженню аграрних
реформ в Україні виробничі і економічні показники в аграрному секторі
економіки зросли удвічі, проте це відстає від рівня країн-членів ЄС
приблизно на таку ж саму величину [201, с. 10].
Дослідження особливостей розвитку сільського соціуму та сільського
господарства здійснено у працях багатьох вітчизняних економістіваграрників [12; 18; 23; 49; 50; 53; 61; 64–66; 127; 128; 132; 133; 179].
Особливий інтерес до даного питання зафіксовано у наукових джерелах з
початку 2000–х рр. в міру поступового відродження вітчизняного сільського
господарства та села. Проте і дотепер ця тема залишається однією із
найбільш актуальних з огляду на орієнтацію нашої країни інтегруватися в
європейський економічний простір.
Вчені по-різному трактують поняття сільського соціуму, однак
спільним практично у всіх тлумаченнях очевидно є сільське насення і
здійснення

ним

сільськогосподарської

діяльності.

Погоджуємося

із

результатами досліджень вітчизняних науковців і підтримуємо думку
І. Кравчук, що сільський соціум – це економічний феномен, що розглядається
як стійка спільнота людей, громада, що постійно мешкає на сільській
території, здійснює економічну діяльність, спільно користується соціальними
та природно-екологічними благами, має особливу, успадковану соціо-
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етноментальність, прагне до відтворення власного існування на цій території
та формує ендогенний потенціал сільської території [112, с. 28].
Наслідки ринкових реформ для сільського соціуму Ю. Лапою
пояснювалися небажаною реальною самоорганізацією ринкових відносин у
сільському господарстві, про що свідчать згортання окремих галузей
виробництва, занепад тваринництва, поширення малотоварних особистих
селянських господарств, а відтак – зростання безробіття [124, с. 56–58]. На
думку М. Маліка, сучасний стан справ свідчить про те, що аграрний сектор є
скоріше незручним придатком до економіки держави, тому доцільним
вважається повернення до ідеї «сукупного функціонального порядку», де
держава «організовує» ринок, тоді як в рамках останнього і вирішуються всі
соціально-економічні проблеми; натомість розвиток сільських територій в
цих несприятливих умовах полягає через розвиток місцевого самоврядування
[134, с. 51–58]. На думку А. Малієнка, реформа втілювалася без врахування
об’єктивних передумов необхідності такої [131, с. 101–102].
В. Геєць важає, що основною проблемою сільського соціуму є дилема
між «капіталізацією» і «соціалізацією» аграрної економіки, тобто між
ринковими, економічними та соціальними пріоритетами [53, с. 11–13].
Ю. Когатько означено ефект загострення бідності на селі як один із найбільш
відчутних для сільського соціуму результатів реформ [101, с. 32–43].
Н. Замятіною

відзначено

зростання

різниці

між

різними

групами

домогосподарств за доходами, що свідчать про негативні в цілому тенденції
майнового розшарування на селі [82, c. 134–136]. Дослідження О. Булавко
сучасного стану економічної активності та зайнятості сільських жителів,
структури сукупних та грошових доходів, частки оплати праці в структурі
грошових доходів засвідчили, що зайнятість найманих працівників у
сільському господарстві продовжує скорочуватись, а життєвий рівень селян
залишається критичним [23, с. 75–81]. При цьому, не зважаючи на певне
збільшення сукупних і грошових доходів, бідність селян за відносним
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національним критерієм зростає, тоді як витрати на продовольчі товари та
харчування перевищували сукупні ресурси майже на 50 %.
На думку В. Дієсперова, нині розвиток сільського соціуму в цілому
характеризується порушенням єдності між селом і сільськогосподарським
виробництвом [68, с. 56; 69, с. 70]. Це породжує питання як, за якими
критеріями оцінювати ефективність виробництва з огляду на наявні різні
інтереси і конфлікти між групами агентів. На думку В. Шияна, негативом
стало звільнення підприємств від виконання соціальних функцій [236, с. 72–
76]. В контексті зазначеного, у детальному аналізі сучасних процесів,
історичних передумов та можливих наслідків аграрної реформи для розвитку
сільських територій, А. Малієнком зроблено акцент на негативній ролі
агрохолдингів та тих соціально-політичних процесах, що супроводжували
реформу [131, с. 100–104].
В. Чопенко наголошує на складній демографічній ситуації у сільській
місцевості

[232, с. 56–58].

Негативні

гендерні

аспекти

демографічної

проблеми відзначено також в інших дослідженнях, де наголошено на
необхідності об’єднання зусиль держави, регіональних і місцевих органів
влади та самоврядування, а також територіальних громад для розв’язання
демографічних проблем сільських територій [22; 122; 189; 199; 233; 243]. За
результатами досліджень Н. Куцмус встановлено, що існування проблем
гендерної нерівності на сільських територіях, яка виявляється через
нерівноцінні можливості доступу чоловіків та жінок до ринку праці та
управління економічними ресурсами, участі у політичних процесах, що
відбуваються на рівні сільської громади, свідчить про недостатній характер
заходів, які використовуються для нівелювання розриву між представниками
окремих статей в різних сферах життєдіяльності та необхідність їх
розширення [120, с. 178]. Автор відзначає, що вирішення цієї проблеми
означає розширення гендерно-специфіних обовязків, засвоєння нових
соціально-економічних ролей на рівні сільських домогосподарств, а також
зміни у пріоритетах функціонування інституцій сільського розвитку.
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В ряді робіт досліджуються регіональні аспекти розвитку сільських
територій. Л. Михайлова та Н. Стоянець, зазначають, що політичні заходи,
спрямовані

на

стимулювання

економічного

розвитку

села,

повинні

безпосередньо враховувати потреби окремих регіонів. Місцеві партнерства,
створені за територіальним принципом, відіграють винятково важливу роль у
забезпечені стійкого розвитку села та є ключовими елементами політики
сільського розвитку [144, с. 219]. На думку В. Бойко та О. Козак, в кожній
країні існують свої підходи до оцінки депресивності аграрних територій; при
цьому існує відмінність у показниках стану цих територій у різних зонах
України [15, с. 20–24]. М. Барановський вважає, що реальний стан сільських
територій України є різним, і відповідні державні програми також повинні
відрізнятися [12, с. 140–144]. В. Заліско запропоновано індексний метод в
оцінці рівня благоустрою сільських територій [79, с. 64–65]. В свою чергу,
Н. Замятіною
сільського

обґрунтовано

підприємництва

перспективність
[82, с. 134–136].

регіональної
При

цьому,

орієнтації
на

думку

А. Гриценко, важливими є цільові комплексні програми як метод управління
соціально-економічним розвитком сільських територій в окремих, різних за
своїм станом регіонах [59, с. 8–11].
Досвід реформування аграрної сфери України має не тільки
особливості, але й закономірності, які слід враховувати і аналізувати в
економічних дослідженнях розвитку сільських територій. Відтак, численні
дані

свідчать,

що

проблеми

розвитку

сільських

територій

країн

пострадянського простору є аналогічними. Європейський досвід свідчить, на
думку Т. Зінчук та Н. Куцмус, що система соціального захисту є
взаємоузгодженою з Спільною аграрною політикою ЄС [86, с. 102–109].
Аспекти сільського розвитку в країнах ЄС враховуються як при формуванні
основних засад Спільної аграрної політики, так і в регіональній політиці
співтовариства.

Основною

рисою

реформування

та

модифікації

єврорегіональної політики є її всеохоплюючий характер, координація дій у
регіонах, які є малорозвиненими та мають природні перешкоди для ведення
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сільськогосподарського виробництва [89, с. 113]. В. Нелепом, на основі
аналізу наслідків реформування адміністративно-територіального устрою і
створення системи місцевого самоврядування в Польщі та Франції,
обґрунтовано, що аграрна реформа в Україні також повинна забезпечити
повноцінне життя в кожному селі [160, с. 55–57]. Тобто роль реформи
полягає у реалізації не лише економічних, але й соціальних функцій.
Відтак, у науковій літературі переважає позиція достатньо критичної
оцінки наслідків реформи стосовно вітчизняних сільських територій та
сільського

соціуму.

Узагальнення

результатів

проведених

наукових

досліджень дозволяє констатувати основні характеристики сучасного стану
сільських територій та соціуму в цілому: 1) надзвичайна слабкість,
залежність і низький рівень місцевих економік сільських громад, які
опинилися у ситуації відсутності зв’язку із аграрним та іншим бізнесом;
2) відсутність державних програм та регуляцій, які б істотно впливали на
стан сільських громад в процесі реформ та на пореформеному етапі;
3) деструктивна модель поведінки переважної більшості груп агентів
сільського соціуму, які не змогли і у більшості випадків очевидно і не хотіли
пристосовуватися до ринкових умов. Таким чином, йдеться як про зовнішні,
так й внутрішні фактори, що обумовили зміст проблем натепер. Всі інші
негативи – безробіття, депопуляція, деградація сільського населення – стали
логічними наслідками зазначеного.
В таких умовах постає необхідність обґрунтування сучасних напрямів
розвитку сільських територій з фокусуванням уваги на раніше не задіяних
інструментах і механізмах. Одним із дієвих сучасних інструментів розвитку
сільських територій вбачається брендинг, що робить доцільним поглибленого
вивчення цього поняття. Як соціально-економічне явище брендинг знайшов
помітне місце в економічній теорії та теорії і практиці маркетингу в світі та
Україні. Протягом 90–х рр. ХХ ст. теорія брендингу в Україні традиційно
формувалася з врахуванням фундаментальних напрацювань Ф. Котлера,
С. Девіса, П. Дойля, Ж. Ламбена, Дж. Траута [45; 72; 109]. До більш пізніх
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робіт слід віднести праці А. Девіда, Т. Лейні, Д. Райта, А. Віпперфюрта,
М. Ньюмейера, К. Келлера [71; 96; 165]. Дослідницький аспект формування
теоретичних основ брендингу з врахуванням практики маркетингу в Україні
пов’язаний із діяльністю А. Грінька, Л. Забуранної, О. Зозульова, В. Зотова,
Т. Кузькіної, М. Римаренка, Ю. Щегельської [58; 76; 90; 91; 116; 193; 241].
З метою визначення критеріїв, етапів формування ефективного
брендингу та факторів його впливу необхідним є ґрунтовне категоріальне
дослідження термінології брендингової теорії. Передусім слід зазначити, що
єдиного трактування поняття «бренд» не існує. Кожен, хто використовує це
поняття, вкладає свої характеристики і робить специфічні наголоси. З точки
зору лінгвістики, бренд – це клеймо, спосіб графічної ідентифікації продукції
конкретного виробника. З погляду рекламістів, бренд – це сума всіх
характеристик, матеріальних або нематеріальних, яка робить комерційну
пропозицію унікальною; це – комбінація враження, яке він справляє на
споживачів і результату їх досвіду використання бренду. Для стратегів бренд
– це засіб управління взаєминами між організацією та її цільовими
аудиторіями, спрямоване на усунення апріорі існуючого інтересу конфліктів
[110, с. 55–66].
Відповідно

до

трактування

К. Келлера,

бренд,

який

повністю

ототожнюється з торговою маркою, – це унікальна допоміжна властивість
(сукупність допоміжних властивостей) товару, що виділяє його серед інших
товарів, які задовольняють аналогічну потребу [96, с. 8]. Цю позицію
підтримують і дослідники англійського The Open University Л. Чернотоні і
Ф. Рілі, які стверджують, що бренд є ідентифікованим продуктом, сервісом,
особою чи місцем, які створені таким чином, що споживач сприймає
унікальну додану цінність, яка відповідає його потребам найкращим чином
[150, с. 8].
Ф. Котлер,

скорегувавши

визначення

Американської

асоціації

маркетингу, визначає марку (бренд) як назву поняття, знак, символ, дизайн,
або комбінацію перерахованих вище властивостей, призначених для
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ідентифікації запропонованих продавцем товарів або послуг, а також для
встановлення їх відмінностей від товарів, послуг конкурентів [108].
Окремої уваги заслуговує позиція Д. Огілві, засновника компанії Ogilvy
& Mather, який наголошує, що бренд – це невідчутна сукупність
властивостей продукту, а саме – його імені, упаковки і ціни, його історії,
репутації і способу рекламування. Бренд також є поєднанням вражень, які він
створює для споживачів, і результатом їх досвіду у використанні бренда.
Згідно із позицією О. В. Мороза та О. В. Пашенко, вищенаведені визначення
бренду об’єднує така принципова характеристика, як спроба описати сферу
почуттів і споживчих переваг [150, с. 8].
Енциклопедичний словник термінів сучасної ринкової економіки
визначає бренд як – в додатку до корпорації, фірми чи продуктів їх діяльності
– високу економічну цінність споживацького іміджу підприємства [242]. В
цьому

значенні

підприємства

брендинг

(фірми,

ідентичний

корпорації).

Це

визначенню
важлива

торгової
і

марки

довгострокова

характеристика підприємницької діяльності, особливий нематеріальний
актив. Володіння брендом дозволяє фірмі (при вмілому менеджменті)
постійно збільшувати доходи. Як і інші активи, його можна продавати,
купувати, «здавати в оренду» тощо. При формуванні ідеї бренду необхідно
якомога чіткіше уявити собі цільову аудиторію, причому не абстрактно, а на
конкретних прикладах [76, с. 69].
Згідно позиції Л. Забуранної, найбільш точне визначення пропонує
Дистанційний інститут маркетингу (Велика Британія): бренд – це комплекс
фізичних атрибутів продукції або послуги та переконань й очікувань щодо
нього, які в сукупності сприймаються у свідомості споживача як цілісний
образ товарного бренду [76, с. 70]. Т. Кузькіна визначає бренд як цінності і
філософію торгової марки, які існують у споживача. При цьому його суть не
зводиться до картинки, знаку чи зображення [116, с. 27]. Достатньо повно
сутність бренду розкриває наступне визначення: бренд – це матеріалізований
символ відносин між продавцем і покупцем, що базуються на певній
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торговельній марці, фірмовому найменуванні, стилі, слогані, що оформлені y
вигляді певного візуального продукту за законами прегнантності, чітко
сприйнятою покупцями сукупності функціональних та емоційних елементів,
єдиних з самим товаром та способами його представлення. В той же час
С. Девіс визначає бренд як нематеріальний, але разом з тим надзвичайно
важливий компонент діяльності компанії, те, що вона собою символізує,
ототожнюючи поняття «бренд» і «актив торгової марки» [72]. Відповідно до
точки зору Д. Хену, бренд – це процес впізнання і особиста прихильність, яка
формується в серцях і розумі споживачів та інших ключових аудиторій через
накопичуваний ними досвід взаємодії з брендом при кожному контакті [262].
В контексті

попередніх

визначень

О. Б. Гевко, О. В. Кендюхов,

С. Димитрова наголошують на тому, що бренд – це потужна торгова марка,
що виступає одночасно як засіб ідентифікації, комунікації, а у випадку
формування кола прихильників – і як засіб створення додаткової вартості або
його марочний капітал [52, с. 51–60; 98, с. 83]. Узагальнюючи існуючу
багатовекторність трактувань категорії «бренд», Л. Чернатоні і Д. О. Рілей
виділили 12 основних напрямів до визначення бренду: правовий інструмент;
логотип; компанія; стенограма ментальних зв’язків; фактор, що зменшує
ризик; система ідентичності (включаючи справжність та своєрідність); образ
в умах споживачів; система цінностей; особа; відносини; додана цінність;
сутність, що розвивається [256, с. 417–444].
При розкритті сутності бренду варто також звернути увагу на його
структуру. Відтак Кузькіна Т. В. наголошує, що бренд – поняття досить
широке, і його структура, включає наступні елементи: 1) сутність бренда
(brand essence) – основна характеристика бренда, легенда; 2) атрибути бренда
(brand attributes/ brand identify) або набір асоціацій (звукових, візуальних,
емоційних), позитивних чи негативних, або довготривалі асоціації, які
складають індивідуальність бренда і надаються бренду споживачами чи
потенційними клієнтами; 3) образ бренда (brand image) – це миттєва
характеристика, тобто асоціації, які знаходяться в даний момент у розумі
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споживача: тобто, якщо імідж бренда формується і змінюється за допомогою
рекламної компанії, то індивідуальність бренда залишається незмінною
тривалий час, адже бренд – це продукт масовий, незалежно від того,
подобається він споживачам чи ні; бренд передбачає високий рівень
відомості та запам’ятовування асоціацій; 4) товар чи послуга з їх
характеристиками; 5) інформація про споживача; 6) ставлення споживача до
товару [116, с. 27]. Натомість Ю. Кузнєцова розкриває такі основні складові
бренда – ім’я (англ. brand nаmе), тобто словесна назва товару; образ (англ.
brand image), тобто враження споживачів про товар, очікування і асоціації, а
також суспільне визнання і висока вартість [115, с. 73–79].
Підсумовуючи викладене та на підставі аналізу теоретичних розробок,
вважаємо, що сучасне трактування бренду узагальнює три напрями
визначення,

а

саме

–

унікальна

додана

цінність

об’єкта

(товару,

підприємства, території), система ідентичності (включаючи справжність і
своєрідність) та сукупність вражень у споживачів як цілісного образу бренду.
Така позиція більш комплексно та всеохоплююче розкриває сутність бренду
з огляду на масштабність досліджуваної категорії. Відносно складових
бренду, то вважаємо, що найбільш вдалою є позиція Ю. Кузнєцової, із
поширенням окреслених складових на будь-який об’єкт, а не лише на товар.
Таким чином, узагальнення теоретичних напрацювань і позиція автора щодо
змістовного наповнення категорії «бренд» відображеною на рис. 1.1.
Доцільно зазначити, що при дослідженні теорії брендингу, крім
з’ясування сутності бренду, виникає ряд положень, які потребують
уточнення передусім у науковому плані. Так, у сучасній літературі з реклами
і маркетингу спостерігаються різна термінологія та тлумачення стосовно
понять «товарний знак», «торгова марка», «бренд» тощо. Очевидно, що
поняття бренд, торгова марка і товарний знак тісно взаємопов’язані, але при
цьому не є взаємозамінними. На думку ряду авторів, терміни «торгова
марка», «фірмовий знак», «товарний знак», «фірмова емблема», які досить
часто зустрічаються в пресі і засобах масової інформації – це спотворені
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через правову неграмотність аналоги чіткого юридичного терміну «товарний
знак» [55, с. 17].

ім’я – мовна частина, візуальний
образ об’єкта;
образ – враження споживачів про
об’єкт, очікування і асоціації
суспільне визнання
висока вартість
трактування
з позиції

лінгвістики

Бренд – це клеймо,
спосіб графічної
ідентифікації
продукції
конкретного
виробника

рекламістів

Бренд – це сума всіх
характеристик,
матеріальних або
нематеріальних, яка
робить комерційну
пропозицію
унікальною

складові

БРЕНД

стратегів

Бренд – це засіб
управління взаєминнами між організацією та її цільовими
аудиторіями,
спрямоване на

усунення апріорі
існуючого
інтересу
конфліктів

визначення
бренду
згідно
позицій
науковців

унікальна додана цінність об’єкта
(К.Л. Келлер, Л. Чернотоні,
Ф. Рілі,)
система ідентичності (включаючи
справжність і своєрідність)
(Ф. Котлер, Д. Огілві)

О.В.
Кендюхов,
П. Доль,
Т.В. Кузькіна

сукупність вражень у споживачів як
цілісного образу бренду
(О.В. Мороз, О.В. Пашенко,
Д. Хен, Дистанційний інститут
маркетингу)

Рис. 1.1. Змістовне наповнення категорії «бренд»
Джерело: авторська розробка на основі узагальнення досліджених джерел.

В. Тамбовцев підкреслює, що поняття «бренд» визначається не просто
як синонім поняття «товарний знак», а трактується в широкому розумінні як
сукупність знань, образів, асоціацій, які є в споживача і пов’язані з
відповідним товарним знаком [215, с. 87]. Деякі автори, зокрема
Т. Поцепцова та Ю. Кузнецова, ототожнюючи поняття «товарний знак» і
«торгова марка», стверджують, що торгова марка – це в першу чергу
юридичний термін, знак торгової ідентифікації, який має відповідний
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правовий захист [115, с. 73–79; 183, с. 19]. Тому будь-які спроби посягнути
на нього можуть і повинні розглядатися у судовому порядку. Натомість
бренд не є юридичним інструментом, оскільки фактично являє собою набір
відчуттів споживача по відношенню до торгової марки. Саме тому торгова
марка є одним з елементів успішного бренду, в той час як бренд поєднує у
собі всі характеристики товару і відношення до нього споживачів. Таким
чином, автори стверджують, що торгова марка – це тільки «зародок»
продукту, який має якісь особливі ознаки, тоді як бренд визначає
перспективу просування товару. Останній створюється у свідомості
споживача, а не у сфері виробництва. І все, що розуміють під брендом, в
кінцевому підсумку можна звести до формули «товар + відношення
споживача до нього». Адже саме за рахунок емоцій бренд і процвітає
[183, с. 18].
Аналогічною є позиція Ф. Панкратова, де наголошено на тому, що
тривалий час термін «торгова марка» використовувався у значенні
«товарного знака» [177]. Проте торгова марка має більш широке значення,
яке майже ототожнюється зі значенням англомовного терміну «бренд» та не
обмежується зовнішньою атрибутикою марки.
З економічної точки зору бренд відрізняється від торгової марки тим,
що має довший життєвий цикл, приносить додатковий прибуток, дозволяє
освоїти нові сегменти ринку, розширювати асортимент товарів [177].
Товарний знак стає брендом тільки тоді, коли зв’язок між конкретним
товаром і споживачем стає значно більшим по відношенню до аналогічних
товарів на ринку. Товарний знак – це основа бренда, на цю основу
нанизуються інші елементи: імідж, репутація, престиж, конкретний обсяг і
види рекламних заходів. Таким чином, виходячи з практики економічних
відносин, положень економічної теорії і маркетингу, Ф. Панкратов та ін.
стверджують про те, що бренд є більш широкою категорією, ніж товарний
знак, і включає в себе: торговельну марку та/або комерційне найменування
(найменування фізичної особи-підприємця), та/або географічне зазначення, а
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також враження від цих об’єктів (легенда, філософія бізнесу), яке існує у
свідомості

споживача,

або

цінності,

що

асоціюються

з

ними,

і

характеризується високим рівнем відомості [177].
Водночас І. Муромкіна та Є. Євтушенко зазначають, що далеко не
кожна торгова марка може стати брендом [157, с. 70]. Для цього вона
повинна стати відомою на ринку і завоювати довіру у споживачів. Цієї
позиції притримується і директор з розвитку компанії Vivat strategy
О. Добрянська, яка також стверджує, що сьогодні в Україні існує чітко
визначена тенденція до практичного розмежування понять «торгова марка» і
«бренд» [24].
На думку Н. Степанюк, бренд міста – це цілісний комплекс ознак, які
містять неповторні, оригінальні характеристики міста та образні уявлення,
сприйняття, що дозволяють ідентифікувати це місто серед інших в очах
цільових груп [213, с. 103–105]. Такий бренд повинен виконувати функції:
1) ідентифікувати місто серед інших; 2) формувати в цільових аудиторіях
почуття прихильності до міста, ідентичності з ним; 3) бути гарантом якості
міста. При цьому, для отримання бажаного результату потрібно щоб бренд
виконував усі функції комплексно. На думку І. Важеніної, бренд території
формується і є по суті невід’ємним від позитивного іміджу у поєднанні з
певними репутаційними характеристиками [25, с. 40–42].
За переконанням О. Соскіна, бренд території – це «премія» у вигляді
соціальної стабільності, припливу інвестицій, збільшення туристичних
потоків тощо. Це гарантоване майбутнє міста та його соціуму [19, с. 17].
Бренд міста – це додатковий ресурс у вигляді соціальної стабільності,
інвестицій, туризму, нових робочих місць. Це спільна інтелектуальна
власність громади, яка у знаменитих брендів може в сотні разів
перевищувати вартість реальних активів міста. Так, щоб залучити інвестиції,
туристів, бізнес, країни витрачають щороку мільярди доларів. США,
наприклад, щорічно витрачають на розробку і просування позитивного
іміджу США за кордоном близько 1,4 млрд дол. США, Велика Британія і
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Німеччина – близько 1,2 млрд дол. США, Франція – близько 3,1 млрд дол.
США. Cаудовська Аравія для підтримки свого іміджу надійного партнера
Заходу витрачає щорічно 6 млрд дол. США. І в цьому не було б сенсу, якби
це не приносило величезні прибутки [135].
Підсумовуючи викладене вважаємо за доцільне обрати за основу
позицію авторів, згідно якої торгова марка – це ім’я, назва, символ, малюнок
чи їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів чи послуг даного
продавця і диференціації їх від товарів конкурентів. Проте це трактування є
обмеженим, оскільки стосується лише окремого об’єкта, тобто товару, і не
враховує інші об’єкти: підприємство, територію, країну тощо. Звідси
пропонуємо визначати торгову марку як ім’я, назву, символ, малюнок чи їх
поєднання, призначені для ідентифікації об’єкта, у т.ч. території та його
диференціації.

При

розкритті

сутності

товарного

знаку

керувались

нормативною базою, а саме ст. 1 першого розділу Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів та послуг», згідно з якою товарний знак –
це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів
і послуг інших осіб, на що видано свідоцтво [186].
Не зважаючи на різні тлумачення, в дослідженні має місце асоціація
категорій «бренд» та «торгова марка» як синонімічних. При цьому поділяємо
точку зору О. Гладунова, який застережує від «дрібно-утилітарного»
використання терміну «бренд», пропонуючи як альтернативу теорію 4Dбрендинг [56, с. 20–21]. Згідно з останньою, відповідна стратегія передбачає
формулювання 4 основних вимірів бренду, що визначають його сутність за
аналогічною кількістю складових, які, в свою чергу, визначають структуру та
ринкову позицію бренду, а саме: 1) функціональний вимір; 2) соціальний
вимір; 3) духовний вимір; 4) ментальний вимір.
Відтак,

під

товарним

знаком

розуміємо

торгову

марку,

що

зареєстрована у встановленому порядку і має юридичний захист. Бренд – це
відома торгова марка або товарний знак, які в свідомості споживачів
асоціюються з певними очікуваними вигодами та цінностями. Доцільно
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наголосити, що трактування бренду як торгової марки, яка досягла певного
рівня відомості, є позицією багатьох науковців, що зазначено вище. Проте
жоден не наголошує, що бренд – це відома торгова марка або товарний знак,
хоча як незареєстрована, так й зареєстрована відома торгова марка мають
ототожнюватися з брендом із врахуванням суспільного визнання та високої
вартості. Обґрунтовані положення автора наведено на рис. 1.2.
ТОРГОВА МАРКА

процедура реєстрації,
видачі свідоцтва

Ім’я, назва, символ,
малюнок чи їх
поєднання, призначені
для ідентифікації
об’єкта та його
диференціації

ТОВАРНИЙ ЗНАК

Торгова марка,
що зареєстрована
у встановленому
порядку
і має юридичний
захист

Набуття відомості, суспільного визнання та
формування іміджу торгової марки або
товарного знаку
БРЕНД

Відома торгова марка
або товарний знак, які в
свідомості споживачів
асоціюються з певними
очікуваними вигодами
та цінностями

Рис. 1.2. Термінологічний взаємозв’язок понять
«торгова марка – товарний знак – бренд»
Джерело: власні дослідження.

Поширення терміну бренд в авторському трактуванні не лише на
товари та послуги обумовлено тим, що межі брендингу значно збільшуються
до використання його основних положень у контексті місця (території), нації
або країни, тобто надають підстави для ідентифікації як окремого напряму
брендингу територій – територіального брендингу. На цьому все більше
наголошують як вітчизняні, так й іноземні науковці.
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В

контексті

даного

дослідження

особливої

уваги

потеребує

дослідження поняття територіального брендингу. Становлення концепту
територіального брендингу в рамках загальної теорії брендингу має певну
історію та передумови. Дослідженнями встановлено, що перші праці з питань
брендингу територій відносяться до 90–х рр. ХХ ст.: у 1993 р. вийшло у світ
перше видання Ф. Котлера, де означено потенціал і принципи маркетингу
територій [108]. Також у 90–х рр. у роботах С. Анхолта обґрунтовано
основний категоріальний апарат та методичний базис територіального
брендингу [6; 7; 251; 252]. В свою чергу, слід зазначити результати
досліджень С. Вард, де зроблено висновок, що практика маркетингу
територій (міст) застосовувалася наприкінці ХІХ ст.
Територіальний і регіональний брендинг – нове для України явище,
тоді як в Європі ця тенденція, як вважається, припала на 80–ті рр. ХХ ст.
через необхідність підтримувати життєздатність економік міст та зберегти
робочі

місця

[213,

с.

103–105].

Найбільш

відомими

зарубіжними

напрацюваннями у галузі теорії територіального брендингу стали вже
згадана вище робота Ф. Котлера, К. Асплунда, Д. Хайдера та І. Рейна,
оскільки в них уперше обґрунтовано маркетинговий підхід до території як
товару, а також висвітлено питання специфіки сучасного брендингу в умовах
глобалізації [108].
Слід відмітити значення праць С. Анхолта, який є творцем терміна
«place branding» (брендинг місць) і з 1998 р. почав популяризувати цей
термін у статтях у щоквартальному журналі «Place Branding and Public
Diplomacy» («Брендинг географічних місць і громадська дипломатія»), а
також в книгах «Бренд Америка», «Конкурентна ідентичність – нове в
питаннях управління брендом нації, міста, регіону», «Території: ідентичність,
імідж, репутація», «Брендинг: дорога до світового ринку» [6; 7; 251; 252].
Системне тлумачення територіального брендингу на прикладі теорії бренду
міст здійснено К. Дінні [258].
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Серед вітчизняних науковців у даному напрямі слід виділити
дослідження О. Зозульова, Н. Колесницької, Т. Нагорняк, Л. Панасенко,
Г. Полішко [90; 102; 158; 175]. Розробкою національного бренда та
брендингу регіонів України займалися Д. Богуш (президент Bohush
Communications,

віце-президент

Української

Ліги

по

зв’язкам

із

громадськістю, політичний експерт, керівник проекту «Форум політичних
стратегій»),

професор

О. Соскін

(директор

Інституту

трансформації

суспільства), В. Лаба (директор Українського інституту «Євросоціум») [19;
20].
На

думку

О. Оліференка,

теоретичний

аспект

територіального

брендингу знаходиться у стадії свого формування і представлений лише
поодинокими працями [169, с. 30–40]. До таких розробок слід віднести
«шестикутник Анхольта» – створення С. Анхольтом концепції конкурентної
ідентичності, яка включає 6 елементів сучасного бренду території: туризм,
експортні бренди, політика, бізнес та інвестиції, культура, люди [6, 7]. Таким
чином, бренд території – це люди, що представляють цю територію; культура
і характер взаємодії між бізнесом та владою; товари, що виробляються саме
на даній території і є оригінальним та відбивають ідентичність території;
соціальна інфраструктура; інвестиційна привабливість регіону; культура
праці та побуту; сукупність елементів конкурентоспроможного туризму на
даній території тощо. Даний методичний підхід, що отримав значне
поширення, недостатньо охоплює реальні економічні характеристики
окремих

сільських

територій,

які

також

можуть

виступати

брендоутворюючими факторами їх розвитку.
Слід зазначити, що на початку 2000–х рр. С. Анхольтом визначено
ефект відсутності кореляції між динамікою вартості національних брендів та
витратами на них [6]. Звідси зроблено висновок про те, що неможливо
створити штучно імідж території. Тому територіальний брендинг повинен
спиратися на фактичні унікальні особливості, а власне процес брендингу
територій повинен передбачати процедури із прискорення, підвищення
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результативності та ефективності брендингових витрат на основі наявних
унікальних для території передумов. Вище зазначеним можна пояснити те,
що в останні роки в Україні та інших пострадянських країнах почали
здійснюватися наукові пошуки щодо вивчення перспектив територіального
брендингу

як

антикризової

маркетингової

технології.

Зазначене

посилювалося особливостями України, зокрема депресивним станом значної
частини місцевих економік, в першу чергу – сільських громад, що
потребувало пошуку нових джерел зростання.
До праць, в яких розглянуто проблеми брендингу територій з
врахуванням реалій сучасного стану пострадянських країн та України, можна
віднести

роботи

I. Балдерьян,

Д. Визгалов,

В. Глухої,

Ю. Інковської,

А. Панкрухина, Т. Савчук [11; 46; 57; 93; 178; 202]. Теоретична і прикладна
реалізація територіального брендингу в Україні пов’язана також із роботами
та діяльністю в рамках Міжнародного проекту «Брендинг і промоушен малих
міст відповідно до стандартів країн-членів ЄС: досвід країн Вишеградської
групи для України» О. Соскіна, де наголошено на необхідності проведення
адміністративно-територіальної

реформи

та

реформи

місцевого

самоврядування, створення ефективних моделей функціонування місцевих
громад [19]. При цьому конкурентоспроможність території асоційовано із
такими критеріями як ефективна місцева влада, рекреаційний потенціал,
гарні умови для підприємництва, інвестиції, освітнє та інформаційне
середовище, політика з утримування молоді тощо.
Можна стверджувати, що натепер «place branding» вже став предметом
полідисциплінарного знання в світі. Його досліджують представники
державного управління і політичної географії, політичної науки і соціальної
філософії, соціології та культурології, журналісти та маркетологи. При цьому
у літературі наголошено на тенденції економічної окупності брендингу
територій,

який

здійснюється

з

врахуванням

наукових

принципів

відповідного маркетингу територій. Відтак, підвищення зацікавленості до
проблем брендингу території обумовлює необхідність сформулювати чіткі
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визначення

щодо

територіального

брендингу.

У

контексті

даного

дослідження узагальнено сукупність існуючих трактувань щодо бренду
територій та територіального брендингу, аналіз яких показує, що не існує
єдиного підходу до трактування цієї категорії (Додаток А). При цьому
розкриваємо брендинг (branding) як процес створення бренду та управління
ним. Відповідно брендинг містить

у собі формування, посилення,

репозиціонування, відновлення й зміну стадії розвитку бренду, його
розширення і поглиблення. Брендинг передбачає діяльність у галузі
маркетингу, реклами та суспільних зв’язків, розвитку комунікацій із
потенційними споживачами і контрагентами [19, с. 8].
При здійсненні брендингу території ініціатори останнього логічно
намагаються використати якомога більше наявних переваг, при цьому
переважно

гіперболізуючи

їх,

починаючи

від

природніх

ресурсів,

туристичних принад і закінчуючи наукомісткими галузями, які наявні на
даній території. Будь-яка територія (країна, місто, регіон, курорт, історико–
культурний заклад, ландшафт, інфраструктурні об’єкти ) може стати брендом
за умов виваженої стратегії брендингу і ребрендингу (своєчасної корекції
бренду, що обумовлена ринковим попитом) [158, с. 54]. Основна мета
брендингу

–

забезпечити

інформаційну

присутність

бренду

в

найрізноманітніших джерелах, упізнаваність його назви в масовій свідомості
через образи локальних ексклюзивних відмінностей, іміджеві характеристики
і репутацію, що забезпечують території можливість стати силою впливу,
транслювати самостійні рішення та збільшувати власні ресурси.
Більшість науковців вважають, що поняття «територіальний брендинг»
включає поняття брендів країн, регіонів та брендів міст [102; 158; 180].
Вважаємо, що це є дещо обмеженим на національному рівні, адже територія
за адміністративно-територіальним устроєм поділяється на область, район,
місто, район у місті, селище міського типу, сільрада і селище (згідно
Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою України, затвердженим Указом Верховної Ради «Про порядок
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вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» від
12 березня 1995 р.) відповідно населені пункти, розташовані на території
України, поділяються на міські та сільські. До міських населених пунктів
належать міста республіканського, обласного, районного поділу та селища
міського

типу, до

сільських

–

села і

селища незалежно

від

їх

адміністративного підпорядкування.
Отже вважаємо, що доцільно при розкритті варіацій брендів
відокремити: бренд країн, областей, районів, міських територій, сільських
територій. В контексті наведених положень адміністративно-територіальна
інтерпретація брендингу сільських територій наведена на рис. 1.3.
Територія
Країна

Область

Міська
територія

Сільська
територія

Район

села і селища
незалежно від їх
адміністративного
підпорядкування
За умов виваженої стратегії брендингу і ребрендингу
(своєчасної корекції бренду, що обумовлено ринковим попитом)

Бренд

Рис. 1.3. Брендинг сільських територій у теорії брендингу
Джерело: власні дослідження.

Таким чином, брендинг території розглядається як: образ країни або
регіону, його планове відображення; акт просування та обміну, інструмент
управління маркетингом території; сукупність цінностей; процес; стратегія
підвищення конкурентоспроможності. Основне завдання будь-якого бренду –
викликати довіру і побудувати відносини, засновані на довірі. Якщо
територія володіє власним брендом, ім’ям, яке привертає увагу, якому

32

довіряють, а відтак – така територія залучатиме інвестиції, т. ч. іноземні.
Особливістю територіального брендингу є орієнтування на фактори
конкурентних переваг, що обумовлені саме приналежністю до конкретної
території (регіону).
В контексті даного дослідження територіальний брендинг слід
тлумачити як спосіб капіталізації бренду шляхом формування доданої та
ціннісної вартості за рахунок використання особливих інституційних активів
окремих

територій,

що

досягається

створенням

відповідних брендингових проектів та

та

імплементацією

дозволяє місцевим громадам

здійснювати бренд-проекти за структурованого багаторівневого набору
атрибутів територіального бренду. Це надає можливість наблизитися до
моделювання

брендингу

територій

в

матриці

конкретного

інституціонального середовища окремих сільських громад як самостійних
динамічних об’єктів дослідження.

1.2. Роль та особливості брендингу в розвитку сільських територій
Результати дослідження вказують на те, що загальна теорія брендингу
передбачає такі основні функції сфокусованого на певних факторах
ефективності брендингу: 1) підтримувати запланований обсяг продажу на
конкретному ринку і реалізовувати на ньому довгострокову програму зі
створення та закріплення у свідомості споживачів образу; 2) забезпечити
збільшення прибутковості внаслідок розширення асортименту товарів і знань
про їх загальні унікальні якості, впроваджуваних за допомогою колективного
образу; 3) передати в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни,
регіону, міста, де виготовлений товар, врахувати запити споживачів, для яких
він призначений, а також особливості території, де він продається;
4) використовувати три фактори, важливі для звернення до рекламної
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аудиторії: історичні корені, національний менталітет, нинішні реалії і
прогнози на перспективу.
Об’єктивний натепер характер соціально-економічного стану сільських
територій логічно обумовлює завдання наукового обґрунтування загальної
моделі сільського розвитку нового для України типу. В контексті зазначеного
очевидною вбачається необхідність дослідження місця, ролі та особливостей
брендингу в розвитку сільських територій, адже брендинг розглядається у
роботі як дієвий інструмент реалізації їх унікальних інституційних активів.
Водночас для виявлення та доведення доцільності використання
брендингу для обґрунтування перспектив ефективного розвитку вітчизняних
сільських територій варто теоретично розглянути можливі альтернативні
варіанти розвитку, адже, як підтверджують результати дослідження, цьому
питання приділено значну увагу наукових дослідженнях вітчизняних та
зарубіжних вчених.
Дослідження

сучасного

стану

сільських

територій

з

позиції

різноаспектності проблем об’єктивно викликає необхідність розробки
відповідних економічних механізмів їх розв’язання. Відтак, Т. Зінчук та
Н. Куцмус наголошують на необхідності інтегрованого підходу до розвитку
сільських територій, який передбачає поєднання зусиль держави і
сільськихгромад для визначення перспектив розвитку села з урахуванням
специфічних соціо-еколого-економічнхи умов конкретної території. Саме
такий формат співпраці дозволить посилити акцент на потреб селян і
оптимізуватиме використання ендогенного потенціалу території, всебічно
сприятиме збереженню притаманних їй культурних, історичних, духовних
цінностей і способу життя, формуванню повноцінних умов життя для всіх
прошарків сільської спільноти, активній участі місцевого населення в процесі
забезпечення соціально-економічного розвитку села [84, с. 138].
Л. Михайлова та Н. Стоянець також стверджують про необхідність
використання концепції інтегрованого сільського розвитку, адже проблеми
сільських територій невіддільні від проблем аграрного сектора, тому
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недоцільно зосереджуватися виключно на одній зі складових політики
сільського розвитку як об’єкті дослідження, оскільки це є обмеженим
статичним

підходом,

що

зможе

призвести

до

значної

аналітичної

упередженості [144, с. 218].
А. Лісовим окреслено важливу роль визначення дійсних стимуляторів –
тобто тих факторів, що позитивно впливатимуть на рівень розвитку сільських
територій [126, с. 125]. І. Кравчук наголошує, що основним завданням
сільського соціуму є підтримання зрівноваженого розвитку територіальних
економічних систем, підвищення якості життя сільського населення в умовах
використання переваг багатофункціональності сільської економіки та
економічної активності сільської громади [112, с. 7].
М. Барановським

акцентовано

на

необхідності

збалансованого

розвитку депресивних аграрних територій [13, с. 124–127]. Є. Мішеніним та
Р. Косодієм представлена теза про багатовимірність сільського розвитку та,
відповідно, про комплексний характер вирішення проблем [106, с. 132–135;
147, с. 133–137]. На думку О. Павлова, дослідження проблем сільських
територій

потребує

об’єднання

агроекономічного,

фізіоекономічного,

соціоекономічного та руралістичних підходів [173, с. 56–61].
Не зважаючи на зростання обсягів сільськогосподарського виробництва
протягом останніх років, у вітчизняній літературі акцентовано увагу на
незадовільному стані сільських громад, який лише погіршується [21, с. 78–
85; 148, с. 5–11; 161, с. 125–129; 207]. У цьому руслі дискусії останнім часом
все активніше обговорюються питання децентралізації в Україні, що є
виключно актуальним саме для сільських територій [103; 146; 184; 185; 187;
188]. Окремо дослідниками акцентовано на фінансових аспектах проблеми.
Так, на думку І. Іртищевої, необхідно забезпечити фінансову самостійність
місцевих бюджетів [94, с. 69]. У окремих роботах звертається увага на
необхідності підвищення рівня фаховості працівників органів місцевого
самоврядування [51; 78, с. 71–77; 203; 217, с. 61].
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З іншого боку, до основних проблем розвитку сільських територій
М. Фурсенко віднесено вкрай недостатню наповненість місцевого бюджету, а
також нераціональне розмежування податків між сільським, районним і
обласним бюджетами [227, с. 51–54]. М. Мостовим звертається увага на
відсутності зв’язку між станом території і рівнем оплати праці управлінців
[156, с. 139–142]. А. Малієнко вбачає необхідність забезпечення того, щоб
бюджет сільської громади формувався самими громадами, виходячи із
наявних проблем [132, с. 28]. Проте такий підхід не дає відповіді на основне
питання – як же формувати бюджети сільських громад, з яких джерел, навіть
якщо потреби громад є суттєвими.
На думку В. Лучка, негативним з існуючої практики бюджетного
процесу на сільських територіях є той факт, що у разі перевиконання
надходжень до сільського бюджету гроші у вигляді субвенції потрапляють до
районного

бюджету

[130, с. 76–78].

М. Талавирею

наголошено

на

необхідності організації нового типу державного і самоврядного управління
сільським розвитком, де місцеве самоврядування матиме нову визначальну
роль [214]. О. Гудзь проблеми розвитку сільських громад розглянуто з
позицій розробки моделі менеджменту сільським адміністративним районом;
підкреслено, що єдиного зразка управління не може бути в силу суттєвих
відмінностей між районами [62, с. 76–78].
М. Барановським

підкреслено

значущість

аграрної

складової

у

виникненні сільських проблемних територій; найбільш вагомим чинником
регіональних відмінностей між сільськими територіями є частка аграрного
виробництва у структурі валового регіонального продукту та частка зайнятих
на селі [12, с. 140–144]. Даний дослідник вважає, що теза про самозайнятість
є нічим іншим, як деградація галузі до доіндустріального етапу суспільного
розвитку, тобто є принципово не вірною.
В концептуальному плані О. Бородіною обґрунтовано взаємозв’язок
між людським капіталом на селі і бідністю [17, с. 94–99]. Основоположним у
системі капіталів – природному, фізичному, фінансовому, людському і
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соціальному – є людський. Вища освіта означає вищу оплату тих
економічних агентів, що мають якісніший людський капітал, і це
розглядається як основа подолання бідності. З приводу зазначеного
підкреслимо, що дана теза про роль освіти у зростанні ВВП та місцевих
економік була і залишається достатньо поширеною у країнах «третього
світу», проте даний фактор в Україні не є дієвим; принаймні таке твердження
повинно мати емпіричне підтвердження.
Вдалим з позиції обґрунтування необхідності розвитку брендингу
сільських територій та визначення його ролі в політиці сільського розвитку
видається твердження науковців, що для зростання рівня доходів на селі
необхідним є розвиток малого та середнього бізнесу на сільських територіях,
який безпосередньо пов’язаний з використанням існуючих принад сільських
територій, адже такий зв’язок сприятиме формуванню нових принад,
насамперед тих, виникнення яких залежать від діяльності людини. З огляду
на це, сільські території матимуть додаткові стимули та можливості для
розвитку, ставатимуть більш привабливим середовищем для життя, а отже –
стимулюватимуть діяльність бізнес-активних людей – основного капіталу
підприємництва [88, с. 160].
Слід зазначити, що переважна більшість дослідників з вивчення
проблем сільських територій України так чи інакше звертається до питання
ролі державного регулювання і вважають, що розвиток сільських територій
повинен стати одним із пріоритетів економічної політики держави. На думку
О. Павлова, потрібна державна модель управління таким розвитком
[172, с. 135]. Безпосередньо із недостатньою увагою держави до проблем
села та сільського соціуму свої дослідження пов’язують С. Рябоконь,
О. Булавка, В. Дієсперов, М. Малік, О. Павлов та ін.; для вирішення
проблеми пропонується здійснення державної програми відродження
українського села [22; 67; 134; 174; 197]. Натомість Т. Зінчук та Н. Куцмус
стверджують, що слід виходити з нової парадигми сільського розвитку, яка є
основоположною для країн ЄС: людина повинна сама формувати навколо
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себе середовище, яке б забезпечувало якість її життя, а держава, як суб’єкт
управління, повинна лише створювати для цього необхідні умови у вигляді
суспільних благ [87, с. 7].
В прикладному плані удосконалення державної підтримки розвитку
сільських територій Н. Замятіною акцентовано на необхідності поліпшення
системи фінансування підприємництва на селі, де таке фінансування буде
пріоритетним насамперед для підприємництва [82, с. 134–136]. При цьому,
безповоротна фінансова допомога повинна надаватися лише у разі високої
«соціальної рентабельності» проекту. Про визначальну роль соціальних
функцій підприємств у зоні сільських територій відзначено також у працях
О. Грішнової та А. Зінченко, що проявляється у посиленні відповідальності
бізнесу перед місцевими громадами [60, с. 3–8; 85]. Ця парадигма передбачає
те, що економіка зобов’язана відображати інтереси та забезпечувати
добробут всього суспільства, тоді як демократичний устрій – забезпечувати
рівні права і можливості для всіх організаційних та правових форм
господарювання. Саме цей підхід слід визнати коректним при вирішенні
наявних соціально-економічних проблем українських сільських громад.
На думку О. Булавко та М. Капінус, подолання бідності на селі має
базуватися на модернізації сільськогосподарського виробництва шляхом
якнайшвидшого вирішення проблем зайнятості на цій території [23, с. 75–81].
Звідси розвиток аграрного виробництва, сільської поселенської мережі,
сільських територій загалом та подолання бідності на селі слід розглядати як
взаємопов’язаний і взаємозалежний управлінський процес з боку держави,
місцевої влади та самоврядування.
В. Дієсперовим

стверджується,

що

проблеми

села

не

мають

однозначних і загальновизнаних шляхів їх розв’язання, і це має місце на фоні
суперечливих процесів виокремлення сільських населених пунктів, як
самостійних об’єктів соціального та економічного розвитку. Автор вважає,
що

сільський

розвиток

забезпечуватиметься

розв’язанням

проблеми

зайнятості та доходів селян через розвиток сільського самоврядування та
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розширення функцій місцевих громад [66–69]. М. Маліком та Л. Забуранною
перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях
України пов’язано із можливістю підвищення зайнятості населення сільських
територій на основі використання матеріальної підтримки й ініціативи
безробітних громадян для організації ними власної підприємницької
діяльності [133, с. 5–8].
В. Рябоконем акцентовано увагу на різкому зменшенні частки оплати
праці у витратах сільськогосподарського виробництва [198, с. 57–65]. Якщо
ця тенденція дійсно має місце і зберігатиметься у майбутньому, то це, на
переконання дослідника, свідчитиме про те, що традиційна аграрна
господарська діяльність відіграватиме все меншу роль як джерело доходів
селян та надходжень до місцевих бюджетів. Тобто, сільські території все
менше економічно залежатимуть від сільськогосподарського виробництва, а
альтернативні джерела ставатимуть все актуальнішими. В іншій роботі
В. Рябоконем та Л. Рарок акцентовано на необхідності формування місцевих
бюджетів та реформування

міжбюджетних

відносин з

урахуванням

територіальної диференціації доступності та якості соціальних благ і послуг
при розподілі доходів між державними та місцевими бюджетами [197, с. 56].
Аналогічної точки зору притримується також Л. Лагутіна [123, с. 91–96].
Зростання зайнятості потребує, на думку М. Жибак, стимулювання
підприємництва, створення нових робочих місць і облаштування сільських
територій;

при

цьому

за

основу

сільського

розвитку

слід

взяти

багатофункціональну модель села та європейську модель розвитку сільського
господарства, що, в свою чергу, потребує ініціативності місцевої влади та
розширення самозайнятості [75, с. 131–133]. О. Поповою та Н. Скурською
зроблено висновок про те, що забезпечення зайнятості на селі потребує
поєднання з неаграрним бізнесом [181, с. 11–14].
До

особливостей

Г. Матвєєвою

віднесено

регулювання
розвиток

зайнятості
неаграрного

сільського
бізнесу

на

населення
селі

та

встановлення відповідних пільг щодо такої діяльності [139, с. 117–119].
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Д. Крисановим

підкреслено

необхідність

забезпечення

позааграрної

зайнятості сільського населення як одним із основних шляхів подолання
депресивного

стану

сільських

територій

[113,

с. 60–65].

В. Ткачук

запропоновано механізм регулювання зайнятості, який повинен мати
регіональне орієнтування та

передбачати розв’язання економічних та

соціальних проблем сільського населення, сприяння його активній участі в
аграрному виробництві, розвитку несільськогосподарських видів діяльності,
підтримку розвитку малого й середнього бізнесу на селі [220, с. 82–86].
На думку В. Залізко, перспективним напрямом працевлаштування
сільського населення, за умови інноваційного розвитку економіки сільських
територій, буде несільськогосподарський сектор, ядро якого утворюватимуть
рекреаційно-аграрно-туристичні та сімейні фермерські господарства, а також
мережа аутсорсингових послуг в освітній, інформаційній, комунікаційній і
технологічній

сферах

[81].

Окремі

дослідники

наголошують,

що

інноваційність розвитку економіки сільських територій є важливою ознакою
утворення постіндустріального суспільства в Україні [212, с. 297–303].
В контексті зазначеного слід акцентувати на тому, що у світовій
практиці поняття багатофункціональності сільського розвитку безпосередньо
пов’язано із зростанням частки несільськогосподарської діяльності, що
спостерігається практично в усьому світі, у т. ч. найменш економічно
розвинутих. Розв’язання проблем розвитку сільських територій у країнахчленах ЄС дедалі активніше пропонується вирішувати на основі їх
багатофункціонального розвитку за максимально можливої диверсифікації
економічної діяльності, де фактор інновацій розглядається як визначальний.
Проте такі процеси логічно передбачають зміну системи управління на
сільських територіях. Так, І. Белебехою та В. Бакумом зроблено висновок про
необхідність переходу до нового типу регіонального управління на сільських
територіях («перехід від 3–рівневого до 4–рівневого» рівня управління), що
одзначає появу реального рівня управління – первинного – тобто на рівні
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села, де такий буде здійснюватися органами місцевого самоврядування у
співпраці із громадськими організаціями [14, с. 118–121].
В. Валентиновим обґрунтовано тезу про те, що в усіх країнах уряди не
можуть повністю вирішити проблеми розвитку сільських територій
[43, с. 126–130]. Звідси існує об’єктивна потреба у співпраці між державою,
бізнесом і «третьою стороною» – селянами, які б ініціювали заходи на
підтримання своїх інтересів. При цьому держава може впливати на бізнес
щодо здійснення соціальних функцій шляхом впливу на забезпечення
організаційної

легітимності.

Саме

на

соціально-економічному

змісті

перспективної моделі сільського розвитку наголошено у роботах В. Ткачука
та В. Халімон [220, с. 76–79; 228, с. 104–107].
На думку Ю. Губені, досвід Європи щодо вирішення проблем розвитку
сільських територій свідчить не про програми інтенсифікації господарського
життя або реструктуризацію сільськогосподарського виробництва, а про т.з.
«розвиток у себе» [61, с. 128]. Як стверджує Н. Куцмус, в основу
європейської політики, всупереч звичним для ЄС ідеалам політики
згуртування, покладено доволі прагматичний методологічний підхід, суть
якого полягає в орієнтації всіх процесів, які відбуваються в рамках
стимульованого регіонального розвитку, на зростання створюваної валової
доданої вартості. Зазначене стосується і сільських регіонів, в яких бажане
економічне зростання, в сучасному баченні, пов’язується з розширенням
потенціалу аграрного бізнесу [121, с.278].
М. Мостовим акцентовано на відсутності прав у місцевої влади на селі,
що розглядається як основна проблема сучасного сільського розвитку в
Україні [156, с. 139–142]. При цьому звернено увагу на тому, що місцеве
управління на сільських територіях набуває рис корпоративного управління з
усіма особливостями останнього. Вважаємо, що у такому випадку і система
управління розвитком сільських територій повинна відбивати особливості
корпоративного управління, тобто акцентуації уваги не на суто економічних,
а комбінованих – як економічних, так і соціальних критеріях ефективності.
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Зміни у державному устрої країни, які б передбачали перегляд прав,
відповідальності та можливостей місцевих громад, сьогодні активно
обговорюються в країні на всіх рівнях. В. Дієсперовим, Ю. Ганущак,
О. Поповою та іншими дослідниками наголошено, що провідною тенденцією
розвитку сільських територій в Україні повинно стати посилення ролі
місцевого самоврядування [51; 68, с. 56; 182]. Це означає, що кожна громада
має одержати необхідний земельний, матеріальний і фінансовий ресурс.
Оптимізація даного процесу повинна відбуватися на фоні об’єднання
ресурсів у багатопрофільному підприємстві комунальної власності із
обов’язковим

укладанням

соціальних

договорів

з

великими

землекористувачами. Саме таке підприємство повинно бути економічною
базою сільського самоврядування, тоді як на державному рівні потрібно
вирішувати проблему нерівномірного сільського розвитку.
Як один із поодиноких в Україні вдалих прикладів регіонального
розвитку сільських громад А. Керницькою описано процес реалізації проекту
«Розточчя»; при цьому до поширених негативних факторів, що обмежують
подібні ініціативи, автором віднесено пасивність сільського населення та
відсутність формули співпраці між громадами і владою [99, с. 90–97].
К. Васьківська вирішення проблем розвитку сільських територій
вбачає через пріоритети забезпечення зростання місцевих економік,
зміцнення їх конкурентних позицій, розвиток нових видів діяльності тощо
[44, с. 117–120]. Перспективними напрямами вирішення проблеми В. Ткачук
і Н. Куцмус також вважають
[221, с. 123–132].

Водночас

диверсифікацію сільської економіки

актуальним

вважаємо

тезу,

висловлену

О. Бородіною, про необхідність побудови моделі розвитку сільської громади
на основі концепту «ресурс – потенціал – актив – капітал» громади, згідно з
яким визначальною умовою цього процесу є взаємовідносини людей, а саме:
наділення їх певними повноваженнями та здатність їх до колективних дій
[18, с. 153–160]. Згідно цього підходу основою такого розвитку стане не
наявність ресурсів, а ефективність їх використання. Нові підходи до оцінки
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ресурсів регіонів на основі конкретизації повноважень і відповідальності
суб’єктів оцінки у процесі використання спільних ресурсів акцентовано у
роботі Є. Влізло [48, с. 70–75].
В. Пугачовим обґрунтовано концептуальний підхід до вирішення
проблем аграрного соціуму на основі здійснення економічної політики
узгодженості інтересів всіх заінтересованих сторін («теорії стейкхолдерів»)
[191, с. 124–135]. Зазначена точка зору є особливо актуальною при вирішенні
проблем розвитку сільської громади, яка представлена великою кількістю
агентів з різними інтересами. У зв’язку із зазначеним С. Юшиним визнано,
що важливою умовою реалізації програм реформування аграрного сектора є
державно-приватне партнерство, де таке партнерство здійснюється між
державними органами та приватними корпораціями, а неформально – між
конкретними фізичними особами – представниками державних органів і
корпорацій [245, с. 12–17].
Т. Кальною-Дубінюк

та

М. Бесчастною

розглянуто

теоретико-

методичні основи, основні функції та принципи соціального партнерства,
ознаки «третього» сектора з метою визначення некомерційного сектора в
сільському господарстві [95, с. 71–76]. Визначено учасників соціального
партнерства в сільській місцевості, якими є органи державної влади в особі
органів

місцевого

самоврядування,

бізнесові

структури,

громадські

об’єднання. Дослідниками обґрунтовано принципи соціального консалтингу
як послуги, що надається особам, метою якої є організація консультування на
основі моделі соціального партнерства в сільській місцевості.
Слід зазначити, що в останні роки у наукових колах все більше уваги
приділяється тлумаченню сутності економічних факторів за критерієм їх
соціальної складової. Вважаємо, що як ніде інше, економіка сільських
територій України сьогодні потребує такого дуалістичного опису. Так,
О. Бородіною,

В. Гейцем,

О. Павловим,

І. Прокопою,

В. Юрчишиним

обґрунтовано об’єктивну необхідність врахування соціальних, культурноментальних, екологічних факторів у формуванні стратегій сільського
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розвитку [18; 53; 171; 189; 244]. П. Гайдуцьким наголошено на тому, що
такий розвиток представляє собою насамперед складний соціоекономічний
процес, який повинен уникати спрощених економічних підходів; сільський
розвиток ґрунтується на багатьох функціях, а саме: виробництва безпечного
продовольства,

рекреації,

природоохоронній

діяльності,

збереження

культурної, морально-етичної, національної самобутності українського
соціуму [50, с. 38–42].
О. Бородіною зазначено важливість дискусії про доцільність побудови
концепції сільського розвитку за дилеми підтримки громад чи територій
[18, с. 153–160]. Як стверджується, бізнес традиційно схильний підтримувати
території, тоді як уряд – громади за рахунок соціально орієнтованих проектів
у сфері освіти, медицини та ін. Підходи територіального підтримування
переважали до останнього часу в економічно розвинутих країнах світу – ЄС
та США – і реалізовувалися шляхом стимулювання залучення зовнішнього
капіталу через податкові та фінансові стимули, поліпшення інфраструктури,
створення нових установ і сервісних організацій тощо. При цьому
найчастіше спостерігалися процеси нерівномірного розподілу благ, коли
менші за розмірами чи менш привабливі сільські території отримували
відповідно менше. Вказані ризики істотно посилюються в країнах з
транзитивною економікою з огляду на потужнішу корупцію, політичні
впливи, а також менші можливості здійснення подібних програм, коли
незначні ресурси розподіляються все менш справедливо і ефективно. Слід
додати, що на основі світового досвіду вказується на те, що організації та
інституції, засновані громадами, забезпечують краще задоволення потреб
аніж урядові чи ринкові [208].
Точка зору необхідності переорієнтування програм підтримки у бік
самих громад отримала поширення, як стверджується О. Бородіною та ін.,
наприкінці ХХ–ХХІ ст. знову ж таки у США та ЄС, де згадана концепція
сільського розвитку на основі громад розглядалася насамперед як засіб
протистояння великому капіталу. В основі такої підтримки полягає набір
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інструментів, що сприяють в першу чергу збереженню і концентрації прав
власності, управління, ефективному використанню і контролю над ресурсами
з боку самих громад. Звідси – основи концепції сільського розвитку на основі
підтримання громад шляхом використання локальних ресурсів – «активорієнтований підхід» [18; 208]. При цьому, під ресурсами громади
розуміються засоби розвитку громади, наділені якісними властивостями, що
необхідні для продукування інших ресурсів і можуть бути використані для
досягнення конкретно визначених цілей громади й задоволення потреб
суб’єктів

зовнішнього

середовища.

Потенціал

громади

(природний,

людський, фізичний, фінансовий, соціальний) – це потенційні можливості
використання ресурсів, що виникають у процесі їхньої взаємодії; звідси
потенціал громади – це інтегральне відображення поточних і майбутніх
можливостей громади трансформувати наявні ресурси в економічні блага в
результаті продуктивної діяльності для максимального задоволення інтересів
громади і суспільства [18; 208].
Активи громади – це сукупність ресурсів, задіяних у певній діяльності,
від якої очікується одержання ефекту або вигід для задоволення цілей
громади тобто активи – це авансований потенціал (ознаки активів громади –
підконтрольність громаді, використання в процесі господарської діяльності
громади, очікування ефекту, вигоду у майбутньому). Капітал громади – це
будь-які

активи,

що

здатні

продукувати

додаткові

ресурси.

Тобто

капіталізація активів громади відбувається в процесі інвестування для
створення нових ресурсів. Слід особливо звернути увагу на висновку,
зробленому у роботі про те, що ресурси і активи сільської громади є
обмеженими, тоді як її потенціал та капітал – ні [18; 208]. Звідси система
управління розвитком місцевої економіки, яка здатна максимізувати її
потенціал та капітал, набуває основного детермінантного значення, адже її
потенціал щодо зростання ефективності системи по суті необмежений.
Отже, точка зору переважної більшості фахівців зводиться до
констатації особливої та істотної ролі неекономічних факторів, які пов’язані
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та обумовлюють сільський розвиток, роблять його унікальним. Це
підтверджено як світовою, так й вітчизняною практикою. В основі
зазначеного полягає конфлікт пріоритетів – насамперед ринкового та
інституційного – розвитку сільського соціуму (рис. 1.4).
Ринкова парадигма

Критерії впливу:
відповідність ринковій
ефективності,
конкурентоспроможності
територій

Інституційна парадигма

Сільська
громада
Конфлікт інтересів:
невідповідність ринкових
критеріїв соціальноетичним стандартам

Критерії впливу:
головна роль норм,
традицій, звичок, правил
(формальних та
неформальних), які
визнані місцевою
громадою (аграрним
соціумом) як моральноетичні стандарти

Авторський концепт
1) трансформація інституційних активів (унікальних територіальних
особливостей місцевих громад) в ринкові;
2) формування нової ідеології розвитку сільських громад, що об’єднує
пріоритети досягнення ринкової конкурентоспроможності та патріотичні /
націоналістичні мотиви.

Рис. 1.4. Опис конфліктності основних парадигм соціально-економічного
розвитку сільських громад України
Джерело: власні дослідження.

З

позицій

конфліктності

ринкових та інституційних

критеріїв

концептуальне вирішення проблем сільських громад потребує уточнення
методологічного змісту задачі дослідження. Це важливо з огляду на те, що у
координатах ринкової та інституційної теорій це матиме різний вигляд.
Теорія

інституціоналізму

традиційно

позиціонується

як

окрема,

альтернативна економічна теорія, в основі чого покладено детермінантну
роль інститутів, які і визначають характер економічних відносин. Це
суперечить теорії класичної політекономії і неокласики, згідно з якими
сутність таких відносин об’єктивно обумовлена фактором ринку, ринкових
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відносин. Інституційна теорія протиставляється як така, що може пояснити
вади існуючого капіталістичного суспільства, чого не можуть ринкові теорії
[45; 164; 268].
Інтерес до даного наукового напряму в Україні фіксується з 90–х рр.
ХХ ст. У цій галузі працювали М. Дубініна, В. Мамчур, О. Мороз,
О. Прутська, Т. Усюк, О. Шпикуляк та ін. [70; 136; 152; 225; 238]. Тематика
робіт вказаних вчених здебільшого зводиться до наступного: 1) вади теорії
ринку полягають у тому, що така не бере до уваги роль інститутів;
2) проблеми неефективного (чи недостатньо ефективного) процесу побудови
ринкових відносин викликана саме ігноруванням ролі місцевих інститутів;
3) має право на життя альтернативний до ринкової теорії шлях розвитку в
силу наявності якихось національних інституційних відмінностей.
Тим не менше, точка зору практично всіх дослідників зводиться до
висновку про те, що реформи в Україні здійснювалися і продовжують
здійснюватися без належного інституційного обґрунтування. Слід зазначити,
що досвід і України, і інших країн свідчить про те, що в процесі реформ їх
фундаторами

найчастіше

змішуються

складові

як

ринкової,

так

й

інституційної теорії. Наприклад, у середині 90–х рр. ХХ ст. в Україні аграрні
реформи здійснювалися за гаслами «переходу до ринку» із одночасним
акцентуванням на «соціальній складовій реформ». З іншого боку, навіть
реформування, яке передбачає пріоритети ринку, вимагає зміни інститутів.
Наприклад, в Україні таким була приватизація землі і майна колишніх
колгоспів, тобто акцент було зроблено на розширення впливу інституту
приватної власності. Якщо оцінювати дійсний зміст змін (реформ), то у будьякому разі необхідно і методично можливо визначити реальні трансформації,
які принципово можливі лише за одного із названих сценаріїв (табл. 1.1).
Якщо говорити про український феномен – то це реформа переважно за
ринковим сценарієм, де під це і здійснювалися інституційні зміни, тобто
формувалися нові для вітчизняного сільського соціуму інститути, які, у свою
чергу, були імпортованими із економічно розвинутих країн світу.
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Таблиця 1.1
Співставлення змісту ринкових та інституційних реформ
Сценарії
реформування

Ринковий

Інституційний

Мета
реформ

Покращення
соціальноекономічних
параметрів
галузі
та соціуму

Основні
задачі
реформ
Створення
ринкових
механізмів

Зміна
інституційного
середовища

Критерії
ефективності
реформування
Соціальноекономічний ефект
від впровадження
ринкових відносин
(ринкова
ефективність)
Соціальноекономічний ефект
від зміни інституційного середовища
(інституційна
ефективність)

Критерій
реалізації
потенціалу
реформи
Відповідність
агентів ринковим
вимогам

Відповідність
агентів
інституційним
вимогам

Джерело: власні дослідження.

Слід підкреслити, що основним інституційним результатом ринкових
аграрних реформ в Україні стало формування потужного великотоварного
виробництва у вигляді холдингів, де головну роль відігравав – на перших
етапах – торговельно-банківський капітал, а в даний час – капітал,
сформований переважно за рахунок масштабних експортних операцій щодо
сільськогосподарської продукції. Формування такого сектору економіки –
високотехнологічного, інтенсивного виробництва – слід вважати позитивним
наслідком реформ. Такий тип сільського господарства в Україні став новим і
таким, що демонструє яскраво виражені економічні переваги.
Водночас в результаті реформи не створено достатньо потужного
середнього класу сільського соціуму, який би економічно спирався на
достатньо ефективний малий (аграрний і не аграрний) бізнес на селі і який би
мав істотну економічну владу на засадах малого бізнесу в межах сільських
громад. Логічним наслідком зазначеного стало різке загострення соціальних
проблем українського села, про що достатньо детально описано у сучасній
періодиці: це і безробіття, і низький рівень життя, інфраструктури тощо.
Звідси вважаємо, що опис інституційного середовища сільського
соціуму повинен базуватися на ідентифікації ролі основних інститутів:
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1) приватної власності, на основі якої формується інститут одноосібного
господарювання в усіх його формах і проявах; 2) колективізму, на основі
якого формуються всі аспекти і форми організації співіснування, співпраці,
колективних і корпоративних форм господарської діяльності у сільських
громадах. Співвідношення між цими інститутами і визначає сутність
соціально-економічних відносин у конкретній громаді, її стан, наявні
проблеми, а звідси – і зміст реформ.
В свою чергу, ідентифікація наявних проблем повинна здійснюватися
за оцінками позитивної і негативної ролі цих двох інститутів. Так, якщо у
громаді мало розвинутим є малий бізнес у вигляді фермерських чи підсобних
господарств товарного типу, а з боку громади переважає негативне ставлення
до таких господарів, то зміни повинні передбачати ініціювання та підтримку
таких форм. Слід підкреслити, що методологічно постановка питання не
може перебувати у площині альтернативності зазначених інститутів навіть
тому, що такі є невід’ємними і незамінними для громад. Натомість йдеться
про пошук такого їх співвідношення, коли малий бізнес спиратиметься на
конструктивність прояву і інституту приватної власності, і інституту
колективізму. Як особисто могли переконатися, досить поширеною є
ситуація

нерозвинутості

обох

інститутів,

коли

відсутнє

істотне

господарювання одноосібного типу та будь-які види господарської співпраці;
при цьому пияцтво, крадіжки, ухилення від господарської діяльності
засуджуються меншою мірою, ніж збагачення сусіда. Це слід оцінювати як
приклад реалізації негативного потенціалу обох інститутів, що може бути
описаним у контексті ефекту опортуністичної моделі поведінки. При цьому
авторська позиція передбачає, що зміни повинні враховувати ситуацію у
кожній громаді, а не бути загальною платформою, що втілюється зі столиці,
обласних, районних центрів.
Сучасний стан національної економічної системи характеризується
активними діями щодо здійснення реформування системи місцевого
самоврядування відповідно до європейських стандартів. Підписання Угоди
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про асоціацію з Європейським Союзом стало згодою України стати членом
загальноєвропейського суспільства та на модернізацію практично всіх
галузей національної економіки відповідно до європейських стандартів. В
контексті вищезазначеного у наукових джерелах достатньо активно
обговорюється питання ролі місцевого самоврядування на сільських
територіях України. На думку М. Шкурки, об’єкти сільської територіальної
громади слід розглядати як невід’ємну складову аграрного сектора економіки
[237, с. 141–145]. Проте така постановка питання не може пояснити
відсутність залежності між рівнем аграрної економіки та якістю життя на
сільських територіях, що має місце в Україні з початку 2000–х рр.
З огляду на це необхідним є усвідомлення важливості позиціонування
своїх територій, створення їх унікального бренду. Презентація стратегічних
можливостей, пріоритетів та потенціалу сільських територій забезпечить
підвищення їх конкурентоспроможності, позиціонуватиме їх конкурентні
переваги, уможливить розробку та реалізацію різноманітних проектів, у
т. ч. міжнародних, сприятиме залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій,
формуванню

бізнес-середовища,

туристичної

привабливості

сільських

територій, збільшенню чисельності та підвищення якості життя сільського
населення

тощо.

Обов’язковою

умовою

зазначеного

є

необхідність

поширення інформації серед цільових споживачів як в Україні, так й за
кордоном, про потенційні конкурентні переваги тієї чи іншої сільської
території, тобто активним має стати залучення відповідних інструментів
промоушену.
стратегічного

Крім того, детермінантою зазначеного вбачається розробка
плану

розвитку

сільських

територій

та

професійної

маркетингової політики щодо його імплементації, що, в свою чергу,
передбачає залучення відповідних інструментів, одним з яких є брендинг.
Все

вищезазначене

відбиває

характеристики

моделі

сільського

розвитку, в основі якої мають місце унікальні переваги (фактори) окремої
сільської громади та території. Це чітко відображено терміном «бренд
сільської території». І саме цей фактор досі був практично не задіяним у
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реформах. У його науковому обґрунтуванні вбачаємо перспективи, адже в
сучасних умовах господарювання розробка і розвиток бренду сільської
території відбавується за принциповою характеристикою, що бренд, будучи
нематеріальним інституційним активом, є надзвичайно важливою ознакою
конкретної сільської громади. Бренд сільської території – це її унікальна
довгострокова конкурентна перевага, що уможливить стабільний розвиток на
основі використання брендингу для формування певного образу, що дасть
можливість сільській громаді, що проживає на цій території, повірити у
перспективи такої території, а зовнішній аудиторії – отримати інформацію і
сприйняти цей образ, забезпечивши при цьому чітке позиціонування і
позитивне сприйняття (рис. 1.5).

Бренд сільської
території
Унікальний
інституційний
актив;
конкурентна перевага
Інструмент
реалізації унікальних
інституційних
активів

Брендинг сільської
території

Створення
цінності бренду
Розробка
стратегічного плану
та дієва маркетингова
політика щодо його
імплементації

Сільська
територія







Презентація
стратегічних можливостей,
пріоритетів
та потенціалу сільських
територій
Інструменти
промоушену

РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ








забезпечення стійкого
і привабливого іміджу;
підвищення конкурентоспроможності, позиціонування
конкурентних переваг;
розробка та реалізація
різноманітних проектів,
у т. ч. міжнародних;
залучення внутрішніх
та зовнішніх інвестицій;
формування бізнес-середовища;
розвиток багатофункціональної
сільської економіки та
нарощування її потенціалу;
туристична привабливість;
збільшення робочих місць;
зростання чисельності та
підвищення якості життя
сільського населення тощо.

Рис. 1.5. Місце та роль брендингу в розвитку сільських територій
Джерело: власні дослідження.
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Отже, брендинг сільських територій являє собою процес створення та
управління територіальним брендом, який є унікальним інституційним
активом конкретної сільської громади чи території (історичний, культурний,
конфесійний,

природно-рекреаційний)

та

водночас

як

фактор

конкурентоспроможності, а також джерело економічного розвитку місцевих
економік.
Такий підхід вбачається вкрай необхідним в сучасних умовах розвитку
сільських територій, що підтверджується позитивною практикою зазначеного
в розвинених європейських країнах та всього світу. Нині з метою
повноцінного задоволення потреб сільських громад та підвищення якості
життя сільського населення в європейських країнах посиленою є увага щодо
розробки і реалізації політики брендингу та формування бренду своїх
територій. Як справедливо відзначає О. Cоскін: «Якщо природа або історія не
подбали про унікальність і привабливість території, то її жителі повинні
відшукати або створити їх, сформувавши сприятливий набір вражень,
переконавши себе й навколишній світ у неповторній і знаковій атракції
регіону, міста, сільського району. У противному випадку територія може
розраховувати лише на кут у підвалі глобальної економіки, назавжди
забувши

про

її

кращий

і

престижний

верхній

поверх»

[19, с. 9].

Європейським стандартом брендингу територій виступає взаємообумовлений
зв’язок між формуванням бренду території та розкриттям його ідентичності.

1.3. Методичні засади формування та реалізації брендингу
сільських територій
В останні роки в Україні активно здійснюються наукові дослідження
щодо вивчення ролі та перспектив розвитку сільських територій із
залученням фактору брендингу. При цьому, у контексті даного дослідження,
з позиції брендингу сільську територію слід розглядати як мету і засіб
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конкурентної боротьби. Як відмічається О. Соскіним, з метою правильності
розуміння важливості і корисності брендингу, необхідно розглядати й
сприймати території як підприємства, які виробляють продукт з метою його
подальшої

реалізації

та

одержання

прибутку

[19, с. 9].

Професор

Л. Михайлова, за результатами ґрунтовного аналізу основних соціальноекономічних показників розвитку сільських територій, стверджує про
об’єктивну можливість формування їх брендингу з фокусуванням уваги на
ключових відмінностях та особливостях цих територій, що певною мірою є їх
конкурентними перевагами [143, с. 15–23].
В роботі Ю. Інковської акцентовано увагу на важливості розроблення
механізмів державної політики брендингу територій [93, с. 72–76]. В. Глухою
запропоновано напрям вдосконалення економічного механізму державного
регулювання

депресивних

регіонів

шляхом

впровадження

стратегій

брендингу територій [57, с. 128–130]. Слід наголосити, що в обох вище
зазначених роботах акцентовано на тому, що брендинговий тип розвитку
сільських територій можливий лише через механізми державне регулювання.
Вважаємо, що такий алгоритм в умовах України є неефективним і
нереальним, а перспективи можливі у випадку недержавних імпульсів до
формування та реалізації брендингових стратегій.
Авторське визначення брендингу в цілому корелює з основними
відомими підходами і може бути представлене як процес управління –
створення, захисту, просування, розвитку – життєвим циклом бренду з
црахуванням

його

особливостей

та

необхідності

забезпечення

функціонального ефекту на основі соціокультурного та ментального змісту.
Зазначені аспекти визначають сутність територіального брендингу, де в
якості окремого напряму брендинг сільських територій може і повинен мати
окреме наукове обґрунтування. Брендинг сільських територій слід віднести
до «індивідуальних брендів», що повинно враховуватися при їх побудові. У
більшості випадків такий брендинг може спиратися на таких формах
просування товарів як селебреті (від англ. celebrity – знаменитість) або на
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авторитеті відомих (легендарних) особистостей, наявності архітектурних,
канонічних та інших пам’яток історії, унікальних фактів із господарської
історії тощо.
Слід зазначити, що в науковій літературі не міститься детального опису
прикладів реалізації брендингу сільських територій. Тому про якусь модель
ефективності процесу, яка була б емпірично підтверджена, говорити
проблематично. Окремі аспекти зазначеного, очевидно, можуть бути
визнаними при використанні географічних назв окремих сільських населених
пунктів, наприклад ТМ «Торчин», проте це має мало спільного із брендингом
сільських територій через те, що в даному разі задіяна тільки назва
географічного пункту без інших змістовно-іміджевих ознак бренду.
Підкреслимо, що брендинг сільських територій є передусім соціальним
проектом, лише потім – економічним. Тому, з огляду на переважно
депресивний стан територій, де такий брендинг може бути розгорнутим,
мотиви пошуку додаткових надходжень до національного бюджету повинні
бути безальтернативно відкинутими, принаймні до набуття зазначеними
територіями якоїсь економічної стабільності та прийнятного рівня життя. До
складу інструментів, що носять стимулюючий характер, слід залучати
податкові пільги (вилучення з-під оподаткування об’єктів оподаткування або
окремих видів (складових) їх діяльності, зниження податкової ставки,
податковий кредит, повернення податків), тоді як до підтримуючих – пільгові
тарифи на електро- та теплоенергії тощо.
Водночас основний акцент регуляцій може і повинен бути здійсненим
на рівні самих місцевих громад. Це означає нові ініціативи з боку голів
сільських рад, місцевих та інших громадських організацій, представників
бізнесу та окремих осіб, які б мали належні мотивації. Необхідно особливо
підкреслити, що на даному етапі процес не має особливого законодавчого
забезпечення і повинен здійснюватися у традиційному правовому полі
розвитку бізнесу на селі. При цьому потрібно чітко усвідомлювати, що
брендинг сільських територій матиме найбільшу перспективу лише на основі
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активізації малого підприємництва, який формалізований у своїй діяльності у
конкретній громаді. Такий бізнес є прикладом ініціації пошуків у напрямі
побудови

регіональних

(територіальних)

брендів,

реципієнтами

чого

виступатимуть як бізнес, так й самі сільські громади.
Розвиток брендингу сільських територій в сучасних умовах можливий з
огляду на окремі позитивні аспекти децентралізації владних повноважень в
Україні. Зокрема, такими можуть бути такі моменти: посилюється місцеве
самоврядування; історичні, економічні, екологічні, географічні, демографічні
особливості, етнічні та культурні традиції враховуються при плануванні
сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць; земля, рухоме і
нерухоме майно, природні ресурси, інші об’єкти, що перебувають на
території громад, підпадають під юрисдикцію територіальних громад та їх
органів місцевого самоврядування – жодне питання місцевого значення не
може вирішуватися без їхньої згоди [114].
Підтримуємо думку В. Глухої стосовно того, що принциповими
питаннями брендингу сільських територій, крім визначення самих територій,
є виділення категорій осіб, які так чи інакше беруть участь у процесі
ухвалення рішень та впливають на процес [57, с. 128]. В кінцевому випадку
лише наявність чи відсутність таких агентів визначити успіх проектів.
Зазначений автор виділяє такі категорії: 1) «ініціатор» (суб’єкт, що першим
усвідомив проблему, потребу і що здійснює перші, навіть попередні дії – збір
інформації, формулювання проблеми), наприклад громадські організації,
науковці тощо; 2) «обличчя впливу» (особа, що залучається на деякій стадії в
ухвалення рішень, обробляє інформацію і має певний вплив на рішення),
наприклад, представники засобів масової інформації; 3) «особа, що ухвалює
рішення», яка має владні повноваження, щоб зробити остаточне чи проміжне
рішення, наприклад, винести проблему на обговорення тощо; 4) «особа, що
затверджує рішення»; 5) «покупець» (особа, орган, що реалізує ухвалене
рішення, використовуючи певні ресурси); 6) «користувач» (особа, яка
споживає кінцевий територіальний продукт або послугу) [57, с. 129–130].
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Методологія

дисертаційного

дослідження

передбачає:

1)

в

теоретичному аспекті – поглиблення загальної теорії брендингу за рахунок
опису особливості алгоритму брендингу територій, у т.ч. сільських, а також
створення комплексу аналітичних та економетричних моделей оцінки його
ефективності; 2) в методичному та прикладному аспектах – розробка
методики оцінювання ефективності такого брендингу та її реалізації на
конкретних прикладах. В таких дослідженнях повинна знайти місце розробка
чіткої концепції і конкретної імплементації брендингових стратегій з
врахуванням тієї обставини, що у кризовий та посткризовий періоди
ефективність класичних стратегій може бути нівельованою нестандартними
ситуаціями. До цього слід додати варіації застосування різних стратегій для
різних громад.
Відтак, вибір стратегії брендингового розвитку територій є окремим
питанням. Як відомо, класичними стратегіями є наступні: 1) лідерства за
рахунок економії на витратах або «ефект досвіду»; 2) диференціації, тобто
надання товару характерних властивостей, які важливі для покупця і які
відрізняють товар від пропозиції конкурентів або «монопольна перевага»;
3) спеціалізації, тобто концентрації на потребах одного сегменту або
конкурентної групи покупців [76, с. 68–76]. З врахуванням природи
конкурентних переваг слід розглядати стратегію диференціації як єдину
методологічно вірну для територіального брендингу.
В контексті зазначеного слід підкреслити, що брендинг сільських
територій як економічний фактор ведення бізнесу і соціального розвитку
переважно депресивних мікрорегіонів набуває підвищеної актуальності саме
тому, що, як правило, це традиційно аграрні регіони, де кількість
підприємств, у т. ч. несільськогосподарських, є обмеженою і в цілому
зменшується. Для цих громад украй гострою є проблема відсутності якісних
робочих місць внаслідок низького рівня активності місцевого бізнесу.
Відтак, актуальність і перспективи брендингу загалом та брендингу
сільських територій зокрема можуть бути уточненими з огляду на такі
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основні тенденції (інколи суперечливі) сучасного бізнесу, які відзначено у
роботах [90; 240], а саме: 1) натепер фактор якості відіграє все меншу роль у
здійсненні впливу на споживача, адже якість товарів вважається загальною
умовою; 2) в умовах розвитку постіндустріальної економіки високі прибутки
підприємств здатні приносити в основному брендові товари; 3) понад 60%
споживачів насамперед у країнах із ринками, що розвиваються, надають
перевагу вітчизняним торговим маркам; 4) значення традиційних прийомів
брендингу та самих торгових марок зменшується, як і їх окупність на фоні
почастішання

випадків

реалізації

ефекту

антибрендингу

у

випадку

неефективного брендингу; 5) поступове товарне насичення продуктових
ринків, через що має місце зміщення резервів ефективності зі сфери
використання ресурсів у сферу «доступу до споживача», про що свідчить
зменшення доданої вартості на одиницю операційних витрат.
Звідси можна пояснити інтерес до територіального брендингу як
своєрідної альтернативної, нетрадиційної маркетингової технології. При
цьому завжди акцентувалася увага на наявних проблемах окремих населених
пунктів, територій, регіонів, де можливий їх брендинговий розвиток
розглядався

як

антикризова

програма

із

соціально-політичними

пріоритетами.
В сучасних умовах господарювання брендинг сільських територій має
всі підстави розглядатися як реальний фактор можливого розвитку, який
спонукає до активізації колективних дій громади, може приносити додаткові
вигоди від доступу громадян до прийняття рішень щодо економічного
зростання регіону. Еволюція теоретичних уявлень про роль територіального
брендингу відбулася у напрямі розуміння важливої, часто детермінантної
ролі цієї соціально-економічної категорії як безпосереднього фактора
забезпечення

конкурентоспроможності

сільських

економік.

Адже

брендинговий розвиток на основі конструювання образу сільської території
спрямований насамперед на підвищення її інвестиційної привабливості;
створення

та

забезпечення

соціальної

безпеки;

підвищення
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конкурентоздатності;

економічний

розвиток

території;

зростання

популярності та престижу; туристичну привабливість; збільшення зайнятості
населення, підвищення якості життя; залучення нових споживачів товарів та
послуг; створення корпоративної культури сільських громад.
Територіальний

брендинг,

мета

якого

–

створення

конкурентоспроможної та успішної сільської території, – це найбільш
ефективний та дієвий інструмент активного позиціонування сільської
території, процес побудови, розвитку та управління брендом цих територій.
Змістовна інтерпретація територіального брендингу передбачає ярусність
атрибутів, на основі яких і формується такий бренд (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
«Піраміда» атрибутів брендингу сільських територій
Ярусність
атрибуту

Характеристика
атрибуту

ІІІ

Філософія, етична
приналежність, місія,
головна ідея

ІІ

Емоційність,
індивідуальність,
міфологічного бренду

І

Асортимент, якість,
цінова позиція товарів
та послуг бренду

Рівень реалізації
потенціалу атрибуту
На рівні
самоусвідомлення,
самореалізації,
причетності до
культурно-етичних
елементів бренду
На рівні логічної
інтерпретації
торгової марки (бренду)
за територіальними
характеристиками
На рівні первинного
розпізнавання
торгової марки
(бренду)

Зміст
атрибуту
Формування
складової
національного
патріотизму
Формування образу
та репутації в
контексті унікальних
територіальних
особливостей
Формування
візуального
та асоціативного
сприйняття

Джерело: власні дослідження.

Відтак, на рівні (І) первинного розпізнавання бренду такий атрибут
передбачає процес візуального та асоціативного сприйняття, що має вираз в
асортименті, якості, цінових пропозиціях та послугах. Надалі (ІІ ярус)
ключову роль відіграє емоційність, індивідуальність, міфологічність бренду
через формування певного образу та репутації території, що здійснюється на
рівні логічної інтерпретації за унікальними територіальними особливостями.
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Таким чином, починаючи з ІІ ярусу і надалі все більшу роль у формуванні
бренду відіграють неекономічні фактори.
Найвищим (ІІІ) етапом атрибутів територіального брендингу слугує
філософія та місія бренду, що складає сутність процесу формування
цінностей

національного

патріотизму в

раках

певної

ідеології.

Це

відбувається вже на рівні самоусвідомлення, самореалізації, причетності в
першу чергу до культурно-етичних елементів бренду в націоналістичному
тлумаченні зазначеного. Якщо розглядати територіальний бренд, то уникнути
націоналістичних аспектів, як вважаємо, неможливо, адже будь-яка територія
сприймається за приналежністю до національної ідентичності.
На основі обраної ідеології формується бренд території. Для цього
передбачено набір процедур зі створення бренду як послідовний, поетапний
процес згідно табл. 1.2, а саме: 1) формування візуального та асоціативного
сприйняття на рівні первинного розпізнавання бренду; 2) формування образу
та репутації в контексті унікальних територіальних особливостей на рівні
логічної

інтерпретації

бренду за

територіальними

характеристиками;

3) формування причетності до культурно-етичних елементів бренду та – на
цій основі – філософії, етичної приналежності, головної ідеї бренду.
Як універсальний управлінський проект, брендинг сільських територій
передбачає 4 принципові етапи свого формування та реалізації в межах
структурно-логічної моделі брендингу сільських територій (рис. 1.6).
І етап передбачає формування ідеології бренду та на цій основі –
самого брендингу сільських територій. На даному етапі принциповим є
визначення

унікальних

культурологічних,

особливостей

даної

рекреаційно-ландшафтних

території

тощо).

(історичних,

Водночас

проект

потребує визначення потенційних партнерів, прихильників та бенефеціаріїв
майбутнього альянсу в межах брендингу сільських територій. Термін
«альянс» в даному випадку використано для підкреслення наявності спільних
інтересів певної множини груп агентів, що визначає напрям і зміст можливої
співпраці між ними. На основі зазначеного, з врахуванням визначених
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інституційних активів території та множини груп реципієнтних до проекту
економічних агентів можливо визначити напрями бізнесу (бізнес-проекти та
проекти соціально-економічного розвитку території чи громади).

Рівень
І

Формування
візуального
та асоціативного
сприйняття
цільовою аудиторією

Рівень
ІІ

Формування
образу та репутації в контексті
унікальних територіальних
особливостей

Рівень
ІІІ

Формування
складової
національного
патріотизму

Зміст атрибутів
1 етап
Формування ідеології
бренду та брендингу
сільських територій

2 етап
Формування бренду
та брендингу сільських
територій з можливих
альтернатив

3 етап
Розробка стратегій
брендингового проекту
в межах функцій брендменеджменту

4 етап
Реалізація брендингу
сільських територій

1.1. Культурологічно-ретроспективні дослідження
унікальних особливостей сільської території;
1.2. Визначення потенційних партнерів, прихильників
та потенційних бенефеціаріїв брендингу сільських
територій в межах майбутнього брендингового альянсу;
1.3. Визначення перспективних напрямів бізнесу,
складання бізнес-проектів та проектів соціальноекономічного розвитку території.
2.1. Створення бренду як поетапний процес;
2.2. Інформаційна підтримка проекту;
2.3. Визначення принципів партнерства та формування
брендингового альянсу;
2.4. Розробка контрактних умов співпраці.
3.1. Ідентифікація цілей і завдань проекту;
3.2. Формування інвестиційних ресурсів проекту
та стратегій реалізації інвестицій;
3.3. Формалізація контрактних умов для забезпечення
соціального ефекту від проекту, у т. ч. здійснення
контролю, санкцій, можливості змін.
4.1. Аналіз ефективності досягнення цілей проекту;
4.2. Розширення цільового впливу на споживача;
4.3. Формування лояльності цільових споживачів
та прихильників бренду;
4.4. Здійснення бізнесу за пріоритетом розширення
впливу бренду;
4.5. Захист бренду від конкурентів;
4.6. Удосконалення бренду та бренд-менеджменту
з урахуванням нових умов ведення бізнесу;
4.7. Фіксація і корегування зворотної системи
формування соціального ефекту від проекту.

Рис. 1.6. Структурно-логічна модель брендингу сільських територій
Джерело: власні дослідження.
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ІІ етап формування та реалізації брендингу сільських територій
передбачає власне процес створення бренду. Водночас брендинг сільських
територій на цьому етапі потребує ідентифікації можливої інформаційної
підтримки

щодо

джерел

інформації,

характеру

рекламної

кампанії,

визначення принципів партнерства та формування брендингового альянсу.
На цьому ж етапі необхідним вбачається укладання брендингового контракту
як основи формування альянсу із реципієнтних до проекту груп агентів. При
цьому слід обрати принципи альянсної співпраці корпоративного чи
кооперативного змісту. Корпоративний характер такого брендингу означає
формування єдиної господарської системи з числа учасників, які мають чітко
визначену ієрархію підпорядкування та відповідальності в межах альянсу.
Кооперативний тип означає добровільне об’єднання під егідою бренду певної
кількості господарюючих суб’єктів, які узгоджують свої витрати (дії), але є
самостійними у формуванні та використанні доходів. В обох випадках
створення альянсів учасників передбачає узгодження умов контракту щодо
прав, обов’язків, розподілу певної частини доданої вартості, санкції у разі
порушення умов тощо.
ІІІ етап брендингу сільських територій передбачає розробку стратегії
проекту та відповідних функцій бренд-менеджменту, що включає визначення
цілей та задач проекту, формування інвестиційних ресурсів та стратегії їх
реалізації, втілення контрактних умов співпраці.
На

IV

етапі

здійснюється

реалізація

проекту

відповідно

до

розроблених раніше планів, цілей і задач брендингу. Водночас, з
врахуванням об’єктивно нових умов реалізації бізнес-проектів в межах
брендингу сільських територій, відповідна система управління повинна
передбачати функції розширення брендингового впливу, захист бренду від
конкурентів, удосконалення бренду та бренд-менеджменту відповідно до
результатів

моніторингу

стосовно

реально

досягнутих

показників

ефективності та результативності проекту із корегування цілей, задач, дій
тощо.
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Отже, в основу структурно-логічної моделі брендингу сільських
територій покладено рівневий підхід до формування атрибутики, образів та
сприйняття брендів, який дозволяє оцінювати основні параметри та
результативність процесу формування та реалізації брендів і брендингових
проектів як багаторівневої системи соціально-економічних відносин з
прогнозуванням часових горизонтів брендоутворення. На відміну від
багатьох управлінських технологій, концепція брендингу сільських територій
в своїй основі має продукт реалізації унікальних інституційних активів
території. Відповідно кожна сільська територія в силу індивідуальності стану
має передумови до формування власної стратегії стійкого розвитку, де
безпосередньо стратегія

встановлює, артикулює стратегічні інтереси

сільської території.

Висновки до Розділу 1
1. Результати проведених дослідження вказують на такі основні
характеристики сучасного стану сільських територій та соціуму в цілому:
надзвичайна слабкість, залежність і низький рівень місцевих економік
сільських громад, які опинилися у ситуації відсутності зв’язку з аграрним та
іншим бізнесом; відсутність державних програм та регуляцій, які б істотно
впливали на стан сільських громад в процесі реформ та на пореформеному
етапі; деструктивна модель поведінки переважної більшості груп агентів
сільського соціуму, які не змогли і у більшості випадків очевидно не хотіли
адаптуватися до ринкових умов. Загальне економічне піднесення у
вітчизняному сільському господарстві з початку 2000–х рр. практично не
вплинуло на стан сільського соціуму, а відповідні державні програми були
незначними та мало ефективними. Натепер сільські громади все більше
розглядаються як окремий соціально-економічний об’єкт, стан якого не
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залежить здебільшого від рівня сільськогосподарського виробництва. Це
обумовлює необхідність пошуку та обґрунтування нових факторів розвитку.
2. Бренд-менеджмент стосовно сільських територій слід розглядати як
управління

соціоринковою

інституціоналізацією

щодо

особливостей

розвитку депресивних місцевих економік сільських громад. При цьому
координація основних функцій управління змінами здійснюється з метою
досягнення

такого типу інституційного

середовища та передбачено

досягнення балансу між соціальними і економічними функціями за їх
належної результативності та ефективності.
3.

Перспективи

сільського

розвитку

потребують

економічного

врахування та інтерпретації неекономічних факторів шляхом трансформації
інституційних активів (унікальних територіальних особливостей місцевих
громад) в ринкові. При цьому сільський розвиток представляє собою
складний соціоекономічний процес, який ґрунтується на реалізації цілого
комплексу функцій: економічно ефективному виробництві безпечного
продовольства,

рекреації,

природоохоронній

діяльності,

збереженні

культурної, морально-етичної, національної самобутності тощо. Зазначене
потребує формування нової ідеології сільського розвитку, що об’єднує
пріоритети досягнення ринкової конкурентоспроможності та патріотичні
(націоналістичні) мотиви, що достатньо повно відображається у змісті такого
фактору змін як «бренд сільської території».
4. Територіальний брендинг слід розглядати як спосіб капіталізації
бренду шляхом формування доданої та ціннісної вартості за рахунок
використання унікальних інституційних активів окремих територій, що
досягається створенням та імплементацією відповідних брендингових
проектів та дозволяє місцевим громадам здійснювати бренд-проекти за
структурованого багаторівневого набору атрибутів територіального бренду.
Територіальний брендинг стосовно сільських територій – це система
формування послідовно-логічного формування ресурсів, потенціалу та
активів розвитку сільських громад. Це надає можливість наблизитися до
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моделювання

брендингу

територій

в

матриці

конкретного

інституціонального середовища окремих сільських громад як самостійних
динамічних об’єктів дослідження.
5. Розробка і розвиток бренду сільської території відбувається за
принциповою

характеристикою,

що

бренд,

будучи

нематеріальним

інституційним активом, є важливою ознакою конкретної сільської громади.
Бренд у контексті дисертаційного дослідження слід розглядати як унікальну
додану цінність сільської території, систему ідентичності (включаючи
справжність і своєрідність) та сукупність вражень у споживачів як цілісного
образу бренду. Відтак бренд сільської території – це її унікальна
довгострокова конкурентна перевага, що уможливить стабільний розвиток на
основі використання брендингу для формування певного образу. Бренд
сільської території слід розглядати не як юридичний інструмент, а набір
відчуттів, що у свідомості споживачів асоціюються з певними очікуваними
вигодами та цінностями.
6. Брендинг сільських територій розглядається як основний об’єкт
дослідження, самостійна одиниця аналізу, важливе та досі фактично не
задіяне джерело сільського розвитку. Брендинг сільських терниторій
розглядається як особлива система управління створенням, розвитком,
захистом і поширенням територіального бренду (унікального інституційного
активу конкретної сільської громади чи території) та водночас як фактор
конкурентоспроможності та джерело економічного розвитку місцевих
економік.
7. В основу структурно-логічної моделі брендингу сільських територій
покладено рівневий підхід до формування атрибутики, образів та сприйняття
брендів, який дозволяє оцінювати основні параметри та результативність
процесу формування та реалізації брендів і брендингових проектів як
багаторівневої системи соціально-економічних відносин. Така модель
передбачає чотири етапи свого формування та реалізації, а саме:
1) формування

ідеології

бренду

та

брендингу

сільських

територій;
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2) формування бренду та брендингу сільських територій з можливих
альтернатив; 3) розробка стратегій брендингового проекту в межах функцій
бренд-менеджменту; 4) реалізація брендингу сільських територій.
Результати досліджень, наведені у Розділі 1 дисертації, апробовано у
працях автора: [26; 31; 32; 39; 41].
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РОЗДІЛ 2
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК БРЕНДИНГУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

2.1. Моніторинг стану сільських територій з позицій
брендоутворюючих факторів розвитку
Монофункціональність

сільських

територій

України,

що

стала

результатом радянської моделі організації сільського господарства, натепер
слід вважати негативним фактором сільського розвитку, адже це різко
обмежує

можливості

реалізації

наявного

потенціалу

(економічного,

ресурсного, соціального, інформаційного тощо) вітчизняних сільських
територій. Поширений нині стереотип при розгляді сільських територій як
відсталої та нерозвинутої частини економіки України, що є фінансовим
тягарем для суспільства, не зовсім відповідає їх реальному потенціалу.
Насправді сільські території володіють набагато більшими можливостями як
для багатоаспектного соціально-економічного розвитку, так й можливостями
забезпечити

високу

якість

життя

сільського

населення.

Ситуація

репресивності більшості вітчизняних сільських територій є наслідком
поточної економічної галузевої кон’юнктури і може бути вирішена в руслі
загальних для сільського соціуму постіндустріального типу тенденцій
пошуку і реалізації нових джерел сільського розвитку.
Вирішення проблеми об’єктивно вимагає наукових пошуків саме у
зазначених аспектах. Зміна ситуації вбачається реальною за рахунок
ідентифікації

внутрішніх

резервів

зростання

через

переорієнтацію

економічної активності місцевих громад та нові принципи самоорганізації.
Реалізація

потенціалу

територіального

брендингу

потребує

аналізу

відповідного потенціалу сільських територій України. Як засвідчили
результати проведеного SWOT-аналізу, вітчизняний брендинг сільських
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територій

характеризується

власними

ризиками,

обмеженнями

та

Можливості

Сильні сторони

Ризики

Слабкі сторони

потенціалом (рис. 2.1).
1.Недостатній розвиток підприємницького
середовища на сільських територіях,
в першу чергу – малого бізнесу.
2. Відсутність значного капіталу серед
реципієнтів сільських територій та
відповідного брендингу.
3. Відсутність спеціальної державної, у т.ч.
фінансової, податкової та ін. підтримки.
4. Дисфункціональні ментальні особливості
сільського населення, соціальні проблеми
українського села.
5. Низька якість трудових ресурсів.
1.Ризики конкуренції у бізнесі.
2.Неефективне державне регулювання.
3.Ризики негативного суспільного
сприйняття нових моделей розвитку.
1. Наявність реальних конкурентних переваг,
що обумовлені унікальними
характеристиками вітчизняних сільських
територій.
2.Наявність «критичної маси» малих
підприємців на сільських територіях.
2.Ведення багатопрофільного бізнесу.
3.Позитивне суспільне відношення до ідеї, в
першу чергу – з боку місцевих громад.
4.Вигідні природно-кліматичні умови.
5.Наявні трудові ресурси.
1.Активізувати підприємницьку активність на
сільських територіях.
2.Збільшити кількість робочих місць на
сільських територіях.
3.Покращити фінансове забезпечення
сільських громад, а відтак й інфраструктури
та рівня якості життя.

Умови нейтралізації
1. Створення дієвої
системи кредитування
(інвестування),
орієнтованих на
відповідно акцентований
бізнес.
2. Подолання
песимістичних очікувань
селянства шляхом
реалізації прикладів
ефективного ведення
бізнесу на селі із
найближчого соціальнокультурного середовища.
3.Роз’яснювальна та
волонтерська діяльність.
4.Відповідне політичне
лобіювання.
Умови нейтралізації

1. Пошук і підтримка
конкретних суб’єктів
господарювання, які б
довели свою
життєздатність.
2.Сприяння
диверсифікації бізнесу.
3.Створення підтримки з
боку влади всіх рівнів
(від місцевої до
національної).

Рис. 2.1. Аналіз брендингу сільських територій в Україні
за методом SWОТ-аналізу
Джерело: власні дослідження.

Відтак, слабкими сторонами можна визнати наявність на селі в цілому
«ворожої» до ринку та реформ соціальної атмосфери, негативним фоном чого
є також відсутність відчутного процесу капіталізації та ефективної політики
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регуляцій сільського розвитку в період ринкових трансформацій. Зазначене
обумовлює

ризики

несприятливим

брендингу

сільських

конкурентним

територій,

середовищем,

які

провоковані

дисфункціональною

регулятивною політикою та опортунізмом соціуму. В змістовному аспекті
останнє пов’язане передусім із нерівномірним, несправедливими чи
неефективним розподілом вигоди від реалізації брендингу сільських
територій, що, у свою чергу, потребує опрацювання відповідної методики
контрактації відносин між учасниками альянсу. Вважаємо, що зазначене є
реальним бар’єром до втілення змін. До цього слід додати, що даний фактор
є скоріше неекономічним, тому протидіяти йому лише економічними
інструментами достатньо складно. З огляду на це, умови нейтралізації
слабких сторін і ризиків полягають у комбінації економічних (передусім
інвестиційних)

та

культурно-політичних

ініціатив,

де

значна

роль

належатиме зовнішнім до села організаціям – передусім громадським.
Водночас перспективи брендингу сільських територій в Україні
виглядають достатньо значимими з огляду на сильні сторони: в першу чергу
наявність
кліматичних

значимих
та

унікальних

господарських

інституційних
передумов,

активів,

можливим

природнопозитивним

сприйняттям самої ідеї з боку сільського населення як такої, що не
суперечить базовим культурним цінностям. Звідси і об’єктивно зумовлені
можливості брендингового розвитку сільського соціуму в ментальнодемографічному та фінансово-економічному аспектах, а саме – через
розвиток максимально диверсифікованого бізнесу на селі в межах проектів
територіального

брендингу,

що

зумовить

зростання

зайнятості

та

економічного стану громад. Умовами реалізації можливостей при цьому
вбачаються втілення всього комплексу відповідних регуляторних заходів,
підтримка громадських організацій, самоорганізація сільського соціуму через
створення «критичної» маси агентів, що бажають і досягають змін за
нейтралізації побічних опортуністичних тенденцій.
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Слід

розуміти,

що

брендинг

сільських

територій

може

бути

реалізований лише на рівні місцевих громад. Тому політику національного
рівня необхідно розглядати лише як додатковий фактор реалізації функцій,
які виходять за межі повноважень місцевих громад. На національному рівні
такі регуляції повинні передбачати лише зміну податкової політики, зокрема,
посилення ролі інструментів стимулювального та підтримуючого впливу на
фоні зменшення впливу інструментів стримуючого та реорганізуючого
змісту. Проте це слід розглядати як доповнюючий фактор змін.
Теоретичний момент дискусії може бути проілюстрованим окремими
даними, які свідчать про реальні інституційні зміни у сільських громадах
протягом останнього періоду, який вважається післяреформеним (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Соціально-економічний стан сільських громад
Вінницької області, 2009–2015 рр.
Показник
Індекс динаміки виробництва с.-г. продукції*
(вартість оцінки у співставних цінах)***
Частка сільських громад у депресивному стані
(за авторською методикою оцінки), %
у т. ч. сільського населення області, %
Частка сільського населення допенсійного віку, %
Рівень безробіття, %
Кількість фермерів на 1000 жителів, од.
Кількість приватних підприємств на 1000 жителів, од.
Індекс зростання надходжень до місцевих бюджетів***

2009 р.*
1,00

2015 р.**
1,19

89,0
72,0
61,0
25,4
0,6
0,5
1,00

80,0
64,0
68,0
14,9
0,7
0,9
1,10

Примітка: * – порівняно з 2005 р.; ** – порівняно з 2009 р.; *** – за 1,0 – дані на
2009 р.
Джерело: авторська інтерпретація аналітичної інформації Вінницької обласної
ради і облдержадміністрації, офіційної статистичної інформації по
Вінницькій області [209–211], Головного управління статистики у
Вінницькій області.

В даному випадку використано авторську інтерпретацію терміну
«депресивний стан» сільських територій, який визначався за динамікою
протягом достатньо тривалого періоду (не менше 5 років) таких показників:
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції (грн з урахуванням
інфляції), частка населення допенсійного віку (%), рівень безробіття (%),
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кількість підприємців (фермерів) на 1000 жителів громади, надходження до
бюджету сільської громади (грн з урахуванням інфляції). Про депресивний
стан окремої громади можна стверджувати тоді, коли зазначені показники
погіршуються протягом тривалого періоду, і навпаки. Інформацію для
подібних висновків можливо отримати із аналітичних матеріалів обласного
рівня та офіційної статистичної звітності.
Результати дослідження вказують на те, що отримані показники у
сукупності надають об’єктивну картину основних існуючих проблем: частка
населення пенсійного віку свідчить про демографічний стан села; кількість
безробітних є прямим відбитком економічної ситуації на місцевому ринку
праці; кількість фермерів та зареєстрованих підприємств (останні практично
всі були малими підприємствами) характеризує підприємницьку активність.
Всі ці показники безпосередньо відповідають представленим вище критеріям
та показникам оцінки стану сільських територій.
Дослідження засвідчили певні позитивні зміни. Зокрема, у 2009 р. до
стану депресії (відповідно до авторського підходу) віднесено 89 % сіл, тоді
як станом на 01.01.2015 р. – 80 %; частка сільського населення, що
проживала у депресивній зоні, відповідно скоротилася із 72 % до 64 %.
Протягом досліджуваного періоду виробництво сільгосппродукції в області
зросло приблизно на 19 % (у грошовому еквіваленті у співставимих цінах),
тобто тенденції соціального і економічного покращення можуть вважатися
узгодженими. Кількість сільських територій у стані позитивного соціальноекономічного розвитку залишається дуже незначною, а зміни відбуваються
надто повільно. Такі сільські громади, як показали дослідження, здебільшого
належали до старовинних торговельно-ремесленних містечок Поділля
(наприклад, села Браїлів, Чернятин, Станіславчик та ін.), а в такому випадку
ключовим міг бути фактор наявності унікальної інституціональної історії,
ніж наслідків вдалих реформаційних кроків після 90–х рр. ХХ ст.
В табл. 2.2 представлено усереднення певної групи показників
репрезентативного сільського населеного пункту Вінницької області на
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даний час, а також прогнозні оцінки найбільш сприятливого співвідношення
показників («ідеальний стан»).
Таблиця 2.2
Усереднені показники репрезентативної сільської громади
Вінницької області, 2015 р.
Показник

Реальний
стан*

Ідеальний
(потенційно можливий за
сприятливих умов) стан
85,0
5,0
2,5

Чисельність населення, осіб
560/Частка населення допенсійного віку, %
67,0/75,0
Рівень безробіття, %
25,0/13,6
Кількість фермерів на 1000 жителів, од.
1,0/1,4
Кількість приватних підприємств
1,4/1,8
до 30,0
на 1000 жителів, од.
Кількість бюджетних робочих місць,
% до загальної чисельності
3,5/3,9
4,0
працездатного населення
Кількість робочих місць, створених в
результаті діяльності агрохолдингів і
середніх за розміром с.-г. підприємств, %
5,0/6,8
15,0
до загальної чисельності працездатного
населення**
Кількість робочих місць, створених в
результаті діяльності малого бізнесу, % до
17,0/21,0
в межах 80,0
загальної чисельності працездатного
населення**
Примітка: * – у чисельнику – середні дані по області, у знаменнику – дані сільських
громад з найкращими показниками по Жмеринському району
Вінницької області;** – за результатами експертного оцінювання на
основі опитувань голів і працівників сільських рад у І півріччі 2016 р.
(опитано 22 особи).
Джерело: власні дослідження за статистичними і аналітичними даними по
Вінницькій області [209–211].

Акцентування на співвідношенні робочих місць за рахунок бюджетних
установ та діяльності бізнесу випливає із нашого бачення можливого
вирішення проблем українського села, яке ґрунтується на припущенні про те,
що реальний сільський розвиток визначатиметься передусім за рахунок
малого бізнесу. Таке бачення обумовлене останніми тенденціями на прикладі
сіл Жмеринського і Вінницького районів Вінницької області за 2007–
2015 рр., які яскраво продемонстрували відсутність істотного впливу
діяльності агрохолдингів чи державних програм на стан сільських громад
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(табл. 2.3). Слід зауважити, що прогнозовані показники новостворених
робочих місць стосуються постійних; в реальності до цього слід додати у 2–3
раза більшу кількість сезонних робочих місць.
Таблиця 2.3
Соціально-економічний стан сільських територій
Вінницької області
Показник

2005 р.
2010 р.
2015 р.
Немирівський район
Кількість сільських населених пунктів
92
87
83
у стані економічної депресії, %
Кількість сільського населення,
85
81
70
що проживає у зоні депресії, %
Вінницький район
Кількість сільських населених пунктів
84
81
75
у стані економічної депресії, %
Кількість сільського населення,
76
77
63
що проживає у зоні депресії, %
Джерело: авторська інтерпретація аналітичної інформації Вінницької обласної
ради і облдержадміністрації, офіційної статистичної інформації по
Вінницькій області [209–211], Головного управління статистики
у Вінницькій області.

Типовий стан громади вказаного регіону представлено відповідними
даними, де означено граничні (від найменшого до найбільшого) значення
показників (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Варіативність соціально-економічних показників оцінки
сільських територій Вінницької області
Показник

Немирівський район
2005 р.
2015 р.
51,0–58,0 55,0–67,0
40,3–54,5 25,7–33,8
0,3–0,9
0,7–1,4

Вінницький район
2005 р.
2015 р.
53,0–57,0 56,0–66,0
35,7–52,2 24,4–31,9
0,6–1,0
1,4–2,2

Частка населення допенсійного віку, %
Рівень безробіття, %
Кількість фермерів на 1000 жителів, од.
Кількість приватних підприємств
0,6–0,9
0,7–1,7
1,1–1,8
1,9–3,2
на 1000 жителів, од.
Індекс зростання надходжень
до місцевих бюджетів (абсолютні
1,00
1,44
1,0
1,59
значення для визначення індексу
визначені в дол. США)
Джерело: авторська інтерпретація аналітичної інформації Вінницької обласної
ради і облдержадміністрації, офіційної статистичної інформації по
Вінницькій області [209–211], Головного управління статистики
у Вінницькій області.
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Подібна

граничність

дозволяє

оцінити

варіативність

стану

досліджуваних об’єктів та загальні тенденції змін. При цьому аналізування
тренду розвитку ситуації за останні десятиліття знову ж таки підтверджують
висновок про те, що перспективи сільського розвитку обумовлені насамперед
ступенем

активізації

широко

диверсифікованого

малого

бізнесу

та

капіталізації на основі фінансових потоків, що формуються саме в місцевих
економіках. Використання цієї обставини у процесі корегування регулятивної
політики представляється ключовим.
Як зазначалося вище, на території Вінницької області близько 80 %
сільських громад знаходиться у депресивному соціально-економічному стані,
що підкреслює відсутність позитивної кореляції між ринковими реформами і
станом сільського соціуму, а також актуальність пошуку нових джерел
сільського розвитку, які б, по-перше, не мали орієнтування на державні
програми, по-друге – значно б менше залежали від політичної кон’юнктури в
країні.
Розглядаючи

безпосередньо

перспективи

брендингу

сільських

територій як одного із нових джерел їх розвитку, важливо мати достатньо
повне уявлення про реальний стан даного виду діяльності, його особливості
за різних умов та економічна оцінка доцільності. Слід підкреслити, що, не
зважаючи на відсутність дотепер практики системного здійснення брендингу
сільських територій в Україні, тим не менше, можна стверджувати про певні
прояви зазначених процесів. Важливим при цьому представляється аналіз
окремих,

реально

існуючих

тенденцій

зазначеного

процесу

та

їх

економічного обґрунтування. Для цього у роботі здійснено вибірковий аналіз
окремих сільських територій, які протягом достатньо тривалого періоду
асоціюються із особливостями, що відрізняють їх від інших, сусідніх чи
стосовно середніх по регіону значень відповідних показників. Практично це
здійснено шляхом інтерв’ювань експертів переважно на районному рівні про
існування зазначених особливостей сільських громад. Для визначення таких
сільських територій використано загальновідому на регіональному для
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Вінницької області рівні інформацію про особливості окремих сільських
населених пунктів (табл. 2.5). Перелік сільських населених пунктів в окремих
випадках міг бути продовженим, проте загальна класифікація випадків може
вважатися повною.
Таблиця 2.5
Приклади унікальних особливостей сільських населених пунктів
Вінницької області та відповідні ефектоутворюючі фактори
потенційно брендингового змісту
Назва
села
1
с.Буша
Ямпільського р-ну
с.м.т. Браїлів
Жмеринського р-ну

Особливість
даної території
2
Туристична активність та
сукупність окремих елементів
конкурентоспроможності туризму
на даній території.

с.м.т. Стрижавка
Вінницького р-ну
с.Павлівка
Калинівського р-ну
с.Некрасове
Вінницького р-ну

Високий рівень інвестиційної
активності, що супроводжується
відносно високим рівнем розвитку
підприємництва, кількості
підприємств та організацій,
відносно високий рівень заробітної
плати.

с. Ведмеже Вушко
Вінницького р-ну

Високий рівень економічної активності місцевого малого бізнесу, що
супроводжується відносно високим
рівнем доходів, цінами на нерухомість та оренду, заробітних плат,
рівня якості життя. Формування
ефективної спеціалізації малого
бізнесу у вигляді виробництва та
продажу саджанців для садівництва
та посадкового матеріалу для
ягідництва, виробництво і продаж
плодово-ягідної продукції.

с. Володимирівка
Жмеринського р-ну
(Браїлівська
селищна (сільська)
рада)

Високий рівень економічної
активності місцевого малого
бізнесу, що супроводжується
відносно високим рівнем доходів та
якості життя.

Ефектоутворюючий
фактор
3
Туристична привабливість через
особливу культурно-історичну
спадщину.
Інвестиційна привабливість території (розташування у приміській
зоні, на автотрасі, значна
кількість інвестийно
привабливих об’єктів, сприятливі
трудові та інші ресурси,
позитивні характеристики
місцевого підприємництва тощо).
Наявність знань про унікальні
технології та можливість їх
економічної інтерпретації
внаслідок наявності та успішного
функціонування науководослідної мережі садівництва
НААН України.
Наявність особливих культурних
цінностей та якостей місцевого
населення та відсутність
соціальних груп із
деструктивною поведінкою.
Наявність особливих культурних
цінностей та якостей місцевого
населення (у колишньому –
старо-обрядців), відповідно:
відсутність груп із
деструктивною поведінкою.
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1

2

с.Степашки
Гайсинського р-ну
с.Лаврівка/
с.Медвідка
(Лаврівська
сільська рада)
Вінницького р-ну

Туристична активність
та сукупність окремих елементів
конкурентоспроможності туризму
на даній території,
що пов’язаний із рекреацією.

с.м.т. Браїлів, села:
Людавка, Носківці
Олександрівка,
Северинівка,
Станіславчик,
Чернятин

Вищий – у порівнянні із
оточуючими територіями – рівень
підприємництва (передусім за
рахунок розвитку малого бізнесу)
та якості життя, кращі демографічні
показники тощо.

Продовження табл. 2.5
3
Туристична привабливість через
наявність унікальних
ландшафтно-рекреаційних
особливостей даної території –
розміщення у лісовій зоні
басейну річки Південний Буг
(зокрема, у випадку с.Степашки
– Ладижинського водосховища).
Туристична привабливість через
особливу культурно-історичну
спадщину

Особливі дії місцевої влади на
фоні інших сприятливих
передумов (людські та природні
ресурси, ефективна інвестиційна
діяльність, економічна
активність населення).
Джерело: результати власних досліджень на основі обстежень вказаних сільських
(селищних) рад на основі паспортів даних населених пунктів,
інтерв’ювань представників місцевої влади та громад.

с.Снітків
МурованоКуриловецького
району

Порівняно високий рівень
зайнятості та, як наслідок, кращі
демографічні показники та рівень
якості життя.

Особливість представлення вказаних даних полягає, з одного боку, у
виділенні особливостей даних територій, з іншого – спробою визначити
фактори, які й визначили дану спеціалізацію сільських територій та її
суспільну інтерпретацію. Важливим при цьому є те, що такі фактори можна
розглядати як історично та економічно підтверджену закономірність
мікрорегіонального розвитку та водночас як об’єктивні передумови для
реалізації всього потенціалу брендингу сільських територій. Адже штучне
формування

територіальних

брендів

рядом

авторів

–

наприклад

С. Анхольтом, І. Важеніною, О. Олефіренком, Л. Панасенком визнано як в
цілому економічно безперспективний процес, тоді як наголошено на
необхідності при побудові територіального брендингу використовувати
об’єктивні передумови, з чим автор дисертації безумовно погоджується [7;
25; 169; 176].
Результати проведеного аналізу цих даних вказують на те, що у
кожному

вказаному

прикладі

особливості

обумовлені

окремим

75

ефектоутворюючим фактором, або ж їх поєднанням із позитивним
синергетичним ефектом. Так, важливим для сіл Поділля, як вже зазначалося,
є фактор культурно-історичної спадщини, який визначив окрему економічну
ситуацію на цих територіях. В свою чергу, серед сільських територій регіону
виділяються ті, що мають унікальні ландшафтно-рекреаційні особливості: у
роботі розглядався приклад с. Степашки Гайсинського та сіл Лаврівка та
Медвідка Вінницького районів.
Водночас, на фоні переважно депресивного стану сільських територій,
визначено приклади, які не відповідають загальній ситуації саме з огляду на
ментальні особливості місцевого населення. Зазначене аналізувалося на
прикладі

с. Володимирівка

Браїлівської

селищної

(сільської)

ради

Жмеринського району, рівень розвитку малого бізнесу у якому та,
відповідно, якості життя значно позитивно відрізнявся. При цьому окремим
випадком

визнано

наявність

територій

високої

інвестиційної

та

підприємницької активності (на прикладі с.м.т. Стрижавка та с. Некрасове
Вінницького району). Відмінністю від прикладу с. Володимирівка у даному
разі слід вважати фактор інвестиційної привабливості території в силу
вказаних у табл. 2.5 об’єктивних передумов. Спорідненим до зазначених двох
випадків вбачається факт унікальної економічної спеціалізації с. Ведмеже
Вушко, на основі чого на даній сільській території досягнуто значно вищих
соціально-економічних характеристик.
Також, як окремий випадок, відзначено факт особливостей окремих
сільських територій завдяки відомій туристичній активності (с.м.т. Браїлів
Жмеринського та с.Буша Ямпільського районів) в силу наявності унікальної
культурно-історичної спадщини. Проте, на відміну від вище наведених
прикладів сіл Поділля із значною інституційною історію, у даному разі така
особливість отримала реального економічної інтерпретації через формування
елементів туристичного бізнесу. Тобто фактор відповідного територіального
брендингу із потенційного набув конкретного прояву.
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Крім того, за результатами дослідження, відзначено як окремий фактор,
що потенційно несе ознаки формування територіального брендингу,
особливість дій місцевої влади, яка своїми конструктивними діями сприяє
регіональному розвитку, і це відрізняє саме дану місцеву громаду. В
дисертації акцентовано на прикладі с. Снітків Муровано-Куриловецького
району. Зокрема, завдяки ініціативі місцевої влади з 2012 р. на цій сільській
території

ініційовано

інвестиційний

проект

розвитку

ягідництва

та

садівництва. Реалізація проекту привела до різкого покращення таких
показників як зайнятість як на рівні середнього бізнесу, так й особистих
селянських господарств (нині відчувається навіть нестача робочої сили),
поліпшення демографічних показників (зростання частки молоді, які
фактично перестала залишати село у пошуках роботи), різкого зростання цін
на житло тощо. Слід підкреслити, що, хоча на території громади розташовано
заказник у вигляді унікального поля диких жовтих ірисів на площі 10 га,
стратегічні зміни відбулися не на основі цієї унікальної відмінності, а у
напрямі чітко визначеної бізнесової діяльності, яку цілеспрямовано
ініційовано місцевою владою. В даному разі зазначений приклад представляє
собою яскраво виражений каскадний ефект, який так чи інакше є
характерним для всіх прикладів брендингового територіального розвитку
сільських населених пунктів. Слід зазначити на даному прикладі можливість
чіткої часової інтерпретації процесів (рис. 2.2).
Важливість ролі фактора місцевої влади також характерне, як
встановлено, для Лаврівської сільської ради, а також громади с. Буша та
Ведмеже Вушко. Очевидно, що більшою чи меншою мірою означений
позитивний політичний вплив мав місце і в інших прикладах. Все зазначене
підкреслює позитивне значення процесів децентралізації по відношенню до
сільського соціуму, адже такі логічно передбачають зростання прав та
відповідальності місцевої влади.
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IV
результат

I

Ініціатива
місцевої
влади

IІ
Інвестиційний
проект
розвитку
садівництва
і ягідництва
(200 га)

IІІ
Масовий
розвиток
ягідництва і
садівництва
в особистих
господарствах
населення

Використання сучасних
технологій, у т.ч. зарубіжних
Виробництво органічної
продукції

IVа

зростання
зайнятості

IVб

працевлаштування молоді

IVв

підвищення
доходів селян

IVг

IVд

зростання
заробітних плат,
цін на нерухомість,
оренду тощо
здійснення ряду
інфраструктурних
проектів
(будівництво
водогону
(1,8 млн грн) тощо)

Рис. 2.2. Ефектоутворюючий зміст реалізації унікальних для сільської
території факторів конкурентоспроможності (на прикладі с. Снітків
Муровано-Куриловецького району Вінницької області,
2012–2016 рр.)
Джерело: власні дослідження на прикладі зазначених сільських територій.

Таким чином, на основі вище викладеного можна здійснити
узагальнення факторів брендоутворюючого змісту для вітчизняних сільських
територій, а саме: 1) унікальна інституційна історія сіл; 2) ландшафтнорекреаційний потенціал; 3) особлива економічна поведінка місцевих жителів;
4)

інвестиційна

привабливість

території;

5) унікальна

економічна

спеціалізація території; 6) туристична активність; 7) особливість дій місцевої
влади.
Слід зазначити, що на практиці особливості окремих сільських
територій обумовлені у більшості випадків синергетичним впливом
декількох факторів, серед яких можливо визначити основний (один або
декілька). Приклади зазначеного наведено у табл. 2.6.
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Таблиця 2.6
Співвідношення факторів конкурентоспроможності
сільських територій
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*

*

+

-

-

-

-

-

*

+

+

+

+

+

-

Дії місцевої влади

Туристична активність

Інвестиційна
привабливість території

*
*

Спеціалізація території

Особлива економічна
поведінка місцевих
жителів

с.Буша Ямпільського району
с.м.т. Браїлів
Жмеринського району
с.м.т. Стрижавка
Вінницького району
с.Павлівка Калинівського району
с.Некрасове Вінницького району
с.Ведмеже Вушко
Вінницького району
с.Володимирівка
Жмеринського району
с. Степашки
Гайсинського району
с. Лаврівка Вінницького району
с. Медвідка Вінницького району
с. Снитків МурованоКуриловецького району
села: Людавка, Носківці,
Олександрівка, Станіславчик
Жмеринського району
села: Северинівка, Чернятин
Жмеринського району

Ландшафтнорекреаційний потенціал

Населений
пункт

Унікальна інституційна
історія

Фактор брендоутворюючого змісту

-

Примітки: * основний; ** особливий.
Джерело: власні дослідження на основі даних про діяльність та стан згаданих
сільських громад.

Роль таких основних факторів полягає насамперед у тому, що
територіальний брендинг доцільно будувати саме на основі наявних переваг,
які підтвердили певним чином свою ефективність. У ряді випадків можна
відзначити причинно-наслідковий механізм дії окремих факторів: наприклад,
фактор «унікальна інституційна історія» за певних передумов приводила до
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зростання ролі фактору «туристична активність», «ландшафтно-рекреаційний
потенціал – туристична активність» тощо. Водночас хотіли б висловити
точку зору про загальну доцільність та універсальність такого підходу при
дослідженні перспектив окремих сільських територій.
Описовий аналіз варіацій брендоутворення на сільських територіях
стосовно розглянутих вище прикладів доповнено співставленням окремих
соціально-економічних показників у порівнянні із середніми по Вінницькій
області даними, а також стосовно географічно сусідніх громад (табл. 2.7).
Таблицю побудовано за принципом опису семи зазначених вище факторів
брендоутворюючого змісту стосовно згаданих прикладів сільських територій,
коли окремі сільські громади з елементами брендоутворення («еталони»)
порівнювалися із сусідніми («аналоги»), де такі фактори прояву не мали або
ж були неістотними.
Таблиця 2.7
Соціально-економічні показники досліджуваних
сільських територій, 2014–2016 рр.

Еталон:
с. Степашки
Аналоги:
села: Бубнівка,
Харпачка,
Басачилівка

К-ть фермерів на 1000
жителів / офіційно
зареєстрованих підприємців на 1000 жителів

Пропозиція нерухомості
на території села
(% до загального фонду)

Динаміка соціальноекономічного стану**

Щільність населення,
осіб/кв.км

Еталон:
с.Чернятин
Аналоги:
села: Хатки,
Матейково,
Голубівка

Частка населення
допенсійного віку
(до 60 років), %

1

7

8

70,0

67,3

20–50 Дотаційний Депресивний
до 40,0
0,3/0,6
20–50 Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,4/0,5
20–50 Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,5/0,7
Фактор ландшафтно-рекреаційного потенціалу****
Стан
розвитку
420-550 Дотаційний
до 5,0
0,9/1,5

57,0
63,0
61,0

25,9
18,4
29,1

79,0

51,3

Депресивний
Депресивний
Депресивний

63,0
68,0
68,0

35,4
17,8
22,4

Ціни на землю,
дол. США

Населені
пункти

Стан бюджету сільської
ради за критерієм
дотаційності*

Показники оцінювання стану місцевої громади

2

3
4
5
6
Фактор унікальної інституційної історії***
Стан
розвитку
180-230 Недотаційний
5–10,0
2,1/2,7

20–50
20–50
20–50

Дотаційний
Дотаційний
Дотаційний

20–30,0
20–30,0
20–30,0

0,5/0,6
0,5/0,7
0,6/0,8
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Продовження табл. 2.7
1
Еталон:
с. Володимирівка
Аналоги:
села:
Демидівка,
Потоки,
Леляки
Еталон:
с.м.т.
Стрижавка
Аналоги:
села: Мізяків,
Мізяківська
Слобідка,
Тютюнники
Еталон:
с. Ведмеже
Вушко
Аналоги:
села:
Горбанівка,
Ровець,
Майдан
Еталон:
с. Буша
Аналоги:
села:
Держанка,
Дзигівка,
Ветрівка
Еталон:
с. Снітків
Аналоги:
села: Рясне,
Польове,
Долиняни

2
3
4
5
6
7
Фактор особливої економічної поведінки місцевих жителів*****
20–50

Недотаційний

Стан розвитку

до 5,0

8

1,4/1,5

75,0

39,9

20–50 Дотаційний Стан розвитку 20,0–30,0
0,7/1,1
20–50 Дотаційний Депресивний
до 40,0
0,4/0,6
20–50 Дотаційний Депресивний
до 40,0
0,4/0,9
Фактор інвестиційної привабливості території******
900–
1000 і
більше Недотаційний Стан розвитку
до 5,0
5,4/8,6

72,0
65,0
78,0

34,0
13,3
43,4

77,0

69,4

63,0
55,0
59,0

33.2
18,4
25.5

3,2/4,0

81,0

60,5

Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,7/0,9
Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,7/0,8
Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,3/0,9
Фактор туристичної активності********

67,0
71,0
68,0

33.5
40,2
42,0

Дотаційний

2,0/5,0

75,0

40,1

Дотаційний Депресивний
20–30,0
Дотаційний Депресивний
до 40,0
Дотаційний Депресивний
20–30,0
Фактор дій місцевої влади*********

0,7/0,9
0,3/0,7
0,9/1,5

69,0
60,0
65,0

27,9
20,0
25,3

180–
230

Дотаційний

Стан розвитку

20–30,0

1,9/2,7

74,0

25,9

20–50
20–50
20–50

Дотаційний
Дотаційний
Дотаційний

Депресивний
Депресивний
Стан розвитку

до 40,0
до 40,0
20–30,0

0,3/0,5
0,3/0.5
0,8/1,4

61,0
65,0
70,0

17,3
14,5
20,1

20–50 Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,4/0,7
20–50 Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,1/0,1
20–50 Дотаційний Депресивний
20–30,0
0,3/0,5
Фактор унікальної економічної спеціалізаії території*******
600–
700
20–50
20–50
20–50
420–
550
20–50
20–50
20–50

Недотаційний

Стан розвитку

Стан розвитку

(масове працевлаштування у
сусідньому
с. Снітків)

до 5,0

5–10,0

Примітки: * – на 2014–2015 рр.; ** – лінгвістичні оцінки за шкалою: «депресивний стан»
(за фіксації погіршення або ж не покращення за останні 5–10 років таких показників: обсяги
виробництва с.-г. продукції (грн з врахуванням інфляції), частка населення непенсійного віку (%),
рівень безробіття (%), кількість підприємців/фермерів на 1000 жителів громади, надходжень до
бюджету сільської громади (грн з врахуванням інфляції або ж «стан розвитку» (за покращення
зазначених показників); *** – вказані сільські населені пункти Жмеринського району Вінницької
області; **** – вказані сільські населені пункти Гайсинського району Вінницької області; ***** –
вказані сільські населені пункти Жмеринського району Вінницької області; ****** – вказані
сільські населені пункти Вінницького району Вінницької області; ******* – вказані сільські
населені пункти Вінницького району Вінницької області; ******** – вказані сільські населені
пункти Ямпільського району Вінницької області; ********* – вказані сільські населені пункти
Муровано-Куриловецького району Вінницької області.

Джерело: власні дослідження на основі даних по вказаних сільських територіях.
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Оцінку стану сільських територій у табл. 2.7 здійснено за такими
показниками, як: «ціна на землю» (дол. США), «стан бюджету сільської
ради» (за критерієм дотаційності», тобто дотаційним чи недотаційним був
бюджет у 2014–2015 рр.), динаміка соціально-економічного стану (за
позиціями

«депресивний

стан»

та

«стан

розвитку»),

«пропозиція

нерухомості» (тобто частка житлового фонду, що не використовується
(незаселена), у занедбаному (аварійному) стані чи виставлена на продаж),
«кількість фермерів (підприємців)», «частка населення допенсійного віку (до
60 років)», «щільність населення».
Підбір означених оцінювальних показників, на думку автора, надавав
можливість комплексно описати ключові відмінності сільських територій в
економічних та соціальних аспектах з огляду на мультиплікативний характер
причинно-наслідкових зв’язків безпосереднього та опосередкованого змісту.
Показник зайнятості в даному разі не використовувався з огляду на
відсутність в сільських радах загальноприйнятої методики оцінки.
Дані про ціни на землю (дол. США за сотку при здійсненні купівліпродажів ділянок на території сільських населених пунктів), а також оцінку
житлового фонду громади отримано за опитуванням голів та секретарів
сільських рад Вінницької області в рамках досліджень стану сільських
територій регіону, що ініційовано у 2016 р. відділом аналізу обласних
програм Вінницької обласної ради. У розробці питань безпосередню участь
приймав здобувач. Відповідно представники місцевої влади повинні
відзначити ціни та відсоток житлового фонду, що не використовувався.
Запропоновано представити дані у вигляді діапазону від відомих найменших
та найбільших значень. Слід зазначити, що таким чином отримано дані із
97 % (або 1441) сільських та селищних рад по області із всього по області
1486 на 01.01.2015 р. (у т.ч. 1457 сільських та 29 – селищних рад); у випадку
3 % об’єктів (45 одиниць) присвоєно значення сусідніх сільських населених
пунктів. Всі інші показники сформовано на основі доступної інформації з
паспортів сільських населених пунктів.
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Для загального оцінювання цін на землю на території сільських
населених пунктів як критерію соціально-економічного стану таких доцільно
звернутися до відображення статистичних даних щодо варіації вибірки
(рис. 2.3). Аналіз даних вважали за доцільне здійснювати в межах окремих

Ціна, дол. США за 1 сотку

груп сільських територій із статистично вирівняними даними щодо цін.

1000,0

сільські та селищні ради (1486)

Рис. 2.3. Ранжирований ряд сільських територійза показником
цін на землю в межах відповідних населених пунктів
(дол. США за 1 сотку, 2016 р.)
Джерело: власні дослідження на основі даних по сільським територіям Вінницької
області.

Для визначення кількості груп в даній сукупності використано
формулу Стерджеса (2.1) з відповідною процедурою визначення величини
інтервалу, в результаті чого виділено 5 груп територій [219] (табл. 2.8).
𝑛 = 1 + 3,322 lg 𝑁,

(2.1)

де n – кількість груп;
N – чисельність сукупності.

Відтак, відмінності між сільськими територіями були достатньо
суттєвими за всіма показниками. При цьому в усіх розглянутих випадках мав
місце ефект поліпшення всіх показників, де особливу цікавість представляє
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наявність залежності між інституційною історією сільських населених
пунктів та економічними показниками. В цілому наведені відмінності в
соціально-економічних показниках різних сільських територій підтвердило
гіпотезу про безпосередню позитивну економічну інтерпретацію ефекту
брендингу територій або ж окремих його елементів. При цьому слід
зазначити, що у роботі не розглядалися приклади негативної ролі
особливостей сільських територій, хоча, очевидно, і такі також мають місце.
Таблиця 2.8
Характеристика сільських територій за показником статистично
обґрунтованої ціни на землю, дол. США за 0,01 га, 2016 р.
№
Кількість сільських
Межі групи
Частка, %
з/п
територій
1
20,0–50,0
676
45,5
2
180,0–230,0
481
32,4
3
420,0–550,0
183
12,3
4
610,0–720,0
111
7,5
5
900,0–1000,0 і більше
35
2,3
Всього
1486
100,0
Джерело: власні дослідження за даними сільських громад Вінницької області.

Стан вітчизняних сільських територій за детального аналізу комплексу
показників достатньо різниться, поясненням чого в кожному окремому
випадку є наявність унікальних особливостей даної території. Такі
відмінності є потенційними брендоутворюючими факторами.
Отже,

зазначене

дозволяє

стверджувати

про

некоректність

використання усереднених по сільських населених пунктах даних з огляду
на: 1) наявність істотних, емпірично підтверджених відмінностей між
такими; 2) необхідність логічного пояснення таких відмінностей, що
приводить до висновку про роль унікальних характеристик окремих
територій; 3) такі унікальні характеристики носять, як показали дослідження,
безпосередньо брендинговий зміст; 4) можливо здійснити класифікацію
подібних брендоутворюючих факторів. Зазначегне обумовлює необхідність
побудови аналітичної моделі ідентифікації конкурентних переваг сільських
територій, в основу чого слід покласти фактори територіального брендингу.
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2.2. Ідентифікація брендингових передумов та ефективність
розвитку сільських територій
Авторське тлумачення методології брендингу передбачає, що така в
основі

своїй

ґрунтується

на

визначальній

ролі

положень

теорій

монополістичної та недосконалої конкуренції, а також загальної теорії ринку
в її класичній та неокласичній інтерпретації. Таку позицію доцільно
представити у вигляді низки наступних тез.
Фундаментальною

представляється

концепція

А. Сміта,

яка

в

економічній літературі отримала назву «ефект невидимої руки» [204]. Суть
зазначеного полягає у тому, що активна підприємницька діяльність за умов
економічного лібералізму закономірно приводить до поліпшення стану всіх
груп

агентів,

всього

суспільства.

Звідси,

в

силу

особливостей

репрезентативний проект брендингу сільських територій слід розглядати як
економічний проект із вираженою соціальною складовою щодо наслідків
реалізації, коли за діяльності нового типу бізнесу та економічних
взаємовідносин в цілому поліпшується стан всієї громади. При цьому роль
держави розглядається як другорядна. Це узгоджується з тим, що брендинг
виключає істотну роль регуляцій, адже його основи передбачають такі
принципи політекономічної ринкової теорії, як вільна торгівля та вільне
ціноутворення.
Наступним є положення про роль конкурентного середовища. В даному
разі виходили із тези класичної політекономії про визначальну роль даного
явища у ринковій економіці. Натомість принциповим уточнюючим моментом
вчення про конкуренцію та конкурентне середовище розглядали положення
теорій Дж. Робінсон (теорія недосконалої конкуренції) та Е. Чемберліна
(теорія монополістичної конкуренції) [194, 230]. Так, згідно теорії
монополістичної конкуренції будь-який суб’єкт ринку має унікальні
особливості монопольного, тобто унікального змісту, і за певних обставин ці
особливості можуть приймати форму конкурентної переваги. Згідно теорії
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недосконалої конкуренції – суспільству загалом і бізнесу зокрема вигідними
є узгодження, компроміси між суб’єктами підприємницької діяльності,
оскільки це і дозволяє уникнути втрат, що обумовлені монополізацією ринку
як закономірного результату у випадку відсутності таких угод. На нашу
думку, такі угоди є особливими контрактами, зміст яких формулює
інтелектуальним комплексом сучасної теорії економічних контрактів.
Саме на основі зазначеного аспекту будується і репрезентативний
проект брендингу сільських територій, адже стан сільських територій
України характеризується яскравими характеристиками депресивності. Тому
застосування класичних стратегій виглядає проблемним. Враховуючи
практично повну відсутність досвіду брендингу територій стосовно
українських сіл, єдиним і загальним на першому етапі зазначеного процесу є
вибір фактора монопольної переваги, на основі якого і може бути
побудований унікальний бренд у кожному конкретному випадку. Як
відзначалося, це обумовлює необхідність детального вивчення історії
населеного пункту, наявних артефактів такої історії та наявних унікальних
об’єктів, особливостей тощо.
Відповідно

дослідження,

спрямовані

на

розробку

науково-

обґрунтованих рекомендацій стосовно використання потенціалу брендингу з
адаптацією до особливостей сільських територій, потребують чіткого
визначення предмету і об’єкту таких досліджень, основою чого повинні
стати наукові принципи брендингу (бізнесу, окремих підприємств) з
врахуванням потенціалу і особливостей сільських територій, що стане
істотним

фактором

соціально-економічного

розвитку

останніх.

Тому

філософія брендингу сільських територій об’єктивно ґрунтується на
закономірностях

і

моделях

сільського

розвитку

з

врахуванням

як

національних, так й глобальних тенденцій.
Становлення концепту брендингу сільських територій викликано, в
першу чергу, проблематикою становлення загальної моделі сільського
розвитку, при чому як в Україні, так й у всьому світі. Постіндустріальний
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етап цивілізації обумовлює нові функції і нові можливості сільського
соціуму. Натомість, на думку О. Бородіної в основі таких завжди
полягатимуть економічні фактори місцевих економік та забезпечення
певного рівня якості життя аграрного соціуму, де це буде або виробництво
сільськогосподарської продукції, або інших товарів та послуг, що повинні
продукуватися і капіталізуватися в межах сільських територій. Звідси, щоб
забезпечити високий рівень життя на цих територіях, потрібно підтвердити
економічну здатність таких [208, с. 143–146].
Водночас сучасне життя надає величезний перелік нових видів
економічної діяльності, які є доступною на сільських територіях, а саме:
екологічні послуги, використання особливостей ландшафтів і культурної
спадщини, тобто ті специфічні види місцевих активів, капіталізація яких
дозволяє створювати додаткові засоби для функціонування місцевих
економік сільських громад. Саме це визначає сутність сучасних процесів
демократизації і децентралізації стосовно сільського соціуму України, що
проявляється у розширенні доступу сільського населення до ресурсів
територіальної громади та участі у прийнятті рішень із використання таких з
одночасною видозміною впливу на сільський розвиток. Зазначене є основою
зменшенням бідності, безробіття, зростання якості життя тощо, і саме у
цьому відмінність нової моделі сільського розвитку у тлумаченні, а не у
вдосконаленні сільськогосподарського виробництва чи державних програмах
[181; 208].
Головним висновком при вивченні наукової літератури з питань
перспективи

вітчизняного

брендингу

сільських

територій

вбачається

наступний: сільські території володіють різними видами ресурсів, однак їх
використання не завжди раціональне, тому резерви розвитку громади слід
шукати не стільки у додатковому залученні ресурсів чи спеціальному
державному фінансуванні, скільки у використанні їх синергетичних проявів
(інтеграційних можливостей). Все це сприяє використанню ексклюзивних
переваг сільських територій. Звідси основа розвитку сільської громади – не
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наявність додаткових ресурсів, а новий тип взаємовідносин у громаді:
наділення їх повноваженнями та можливостями, а також здатність до
колективних дій, що дозволять різко підвищити ефективність використання
ресурсів. Однак, принциповим при цьому стає питання розробки відповідних
механізмів, де формування відповідної системи контрактів

не має

альтернатив.
При деталізації сутності брендингу сільських територій в процесі
дисертаційного дослідження дотримувалися причинно-наслідкового ланцюга
реалізації
представляє

процесу
собою

2) ідентифікація

актив-орієнтованого
наступні

наявних

сільського

колективні

ресурсів;

3)

дії:

розвитку,

1) постановка

візуалізація

який
цілей;

потенціалу;

4) використання активів; 5) одержання ефектів і вигод від капіталізації
активів, тобто нарощування в межах громади «ресурсів – потенціалу –
активів – капіталу» (рис. 2.4). Слід також підкреслити важливість констатації
необхідності саме колективних дій, що потребує механізмів їх узгодження та
реалізації, що актуалізує питання контрактного забезпечення процесів.

Розвиток сільських громад на основі економічного
використання інституційних активів
(брендинг сільських територій)

Брендинг сільських територій як система
управління капіталізацією інституційних активів
місцевих громад і сільських територій

Ресурси та потенціал територіальної економіки
щодо можливості адаптації до ринкових умов,
у т.ч. «критична маса» ініціаторів, реципієнтів,
бенефеціаріїв брендингового проекту

Рис. 2.4. Концептуальний опис брендингу сільських територій
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Джерело: власні дослідження.

Математичне узагальнення аналітичної моделі брендингу сільських
територій в авторському тлумаченні описано формулами (2.2–2.3), де, поперше, акцентовано увагу на визначальній ролі монополістичної конкуренції
при формуванні брендингових проектів (2.2), а також синергетичному ефекті,
що створюється внаслідок колективних дій агентів, які узгоджують свої
економічні дії при реалізації даних проектів (2.3).
KS = ∑ R1Mp1 … R2Mp2 … RnMpn ,

(2.2)

де KS – конкурентне середовище даної економічної системи;
R – окремі суб’єкти (агенти) ринкових відносин;
Mp – монопольні особливості суб’єктів ринку.

Згідно вище зазначеного, ринкове середовище складається із достатньо
великої кількості суб’єктів, які об’єктивно мають монопольні особливості та
потенційні переваги на цій основі. Стосовно сільських громад аналогії
полягають у констатації об’єктивної наявності особливостей у кожної із них,
що

виражається

в

унікальному

співвідношенні

ресурсів

і

активів

економічного (ринкового) та неекономічного (інституційного) змісту, що
потенційно придатні до капіталізації та максимізації доданої вартості.

Rn → max
Mpn → max
ЕфKS
max

EфRn → [opt …max]

(2.3)

ВБСТ → max

де ЕфKS – ефективність конкурентного середовища;
Rn – кількість економічно активних суб’єктів даного конкурентного середовища;
EфRn – ефективність економічної діяльності суб’єктів;
Вз – загальна вигода від реалізації проекту брендингу сільських територій.

Ефективність конкурентного середовища досягається максимізацією
кількості суб’єктів (посилення конкуренції), ролі монопольних факторів
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конкурентоспроможності таких суб’єктів, а також забезпечення прийнятної
ефективності функціонування кожного універсального суб’єкта та їх
сукупності (у даному випадку розглядається сукупність агентів, що є
реципієнтними

до

бенефеціаріїв такого).

відповідного

брендингового

проекту,

а

також

При цьому виразом ефективності конкурентного

середовища є загальна (сума прямої та опосередкованої) вигода від реалізації
проекту брендингу сільських територій. Таким чином, логіка універсального
проекту брендингу сільських територій побудована на багатокомпонентному
характері взаємодії різних груп економічних агентів, які зацікавлені у проекті
та здійснюють витрати (або прикладають зусилля) для його здійснення, що
реалізується

у

домовленостях

як

засобу

збереження/формування

сприятливого конкурентного середовища (значення цього фактора відповідає
в першу чергу змісту теорії недосконалої конкуренції Дж. Робінсон).
Принциповим методологічним доповненням авторського підходу у
тлумаченні теорії територіального брендингу, крім теорій монополістичної
(недосконалої) конкуренції, розглядали положення інституційної теорії. Як
вже зазначалося, зміст останньої передбачає, що в реальному економічному
середовищі існують унікальні активи інституційного змісту, які можуть мати
економічну

інтерпретацію

(у

досліджуваному

випадку

–

унікальні

особливості окремих сільських територій). Завданням управлінської системи
є забезпечення сприятливих наскільки це можливо умов для капіталізації
відповідних активів та максимізації можливого результату – або вигоди від
проекту брендингу сільських територій.
Таким чином, в рамках даного дослідження концептуальна роль
відводилася

теорії

брендингу

як

прикладної

інтерпретації

теорії

монополістичної (недосконалої) конкуренції у контексті інтегративної
парадигми неолібералізму та інституціоналізму, тобто орієнтування на
принципи сучасного ринкового господарства з врахуванням унікальних для
окремих територій неекономічних факторів. Можливості вдосконалення в
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межах територіального брендингу розглядалися в інтерпретації Пареттоефекту у відповідності до тлумачення такого у роботі [152, с. 7–9].
Відтак, для оцінки ролі універсального проекту брендингу сільських
територій останній доцільно розглянути у матриці типізації проектів за
критерієм зміни стану системи та агентів (табл. 2.9). Адже будь-які реформи,
програми, проекти несуть зміни, які досить часто є суперечливими. Згідно
такої схеми, будь-які проекти змін поділяються та ті, що покращують стан
системи, що не змінюють такого та ті, що погіршують такий стан. Відповідно
у першому варіанті внаслідок реалізації проекту змінюються принципи
функціонування системи, що призводять до її покращення у другому –
відбувається перерозподіл благ між учасники економічних відносин
(найчастіше – дуже обмежена їх кількість), у третьому – внутрішньо системні
зміни призводять до зменшення ефективності функціонування системи.
Таблиця 2.9
Матриця ідентифікації відповідності змін до Паретто-ефекту
Можливі
варіанти
змін
Покращення
стану всіх
Покращення стану
окремих груп агентів
без погіршення стану
інших
Покращення стану
окремих груп агентів
за погіршення стану
інших
Стан агентів
не змінився

Проект
сприяє
покращенню
стану системи
Відповідність
(брендинг сільських
територій – ефективний)
Відповідність
(брендинг сільських
територій – умовно
ефективний)
Невідповідність

Неможливий
варіант

Проект
не змінює
стан системи

Проект
погіршує стан
системи

Неможливий
варіант

Неможливий
варіант

Неможливий
варіант

Неможливий
варіант

Невідповідність

Невідповідність

Брендинг
сільських
територій –
неефективний

Неможливий
варіант

Джерело: власні дослідження.

При цьому зміни системи закономірно супроводжуються і можуть бути
оціненими з точки зору зміни стану економічних агентів, що є реципієнтними
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до системи та втілюваного проекту змін. Знову ж таки принципово можливі
3 позиції внаслідок змін: 1) покращення стану всіх агентів; 2) покращення
стану якоїсь групи агентів без погіршення стану інших; 3) покращення
обмеженої групи агентів за погіршення стану інших. З точки зору Пареттоефекту ефективними можуть бути визнані лише ті зміни (проекти), що
привели до покращення стану системи та поліпшення стану всіх або
обмеженої частини агентів без погіршення стану інших.
Репрезентативний брендинг сільських територій належить до проектів,
що орієнтовані на покращення стану системи. Щодо останнього –
розглядаємо параметри місцевої економіки сільської громади, на які
брендинг сільських територій просто не може погіршити в силу того, що
початковий стан системи є незадовільним. В свою чергу, брендинг сільських
територій не може погіршити стан агентів, крім корумпованих представників
місцевої влади. При цьому такий проект може покращити або стан всіх
агентів (такий проект може бути визнаним як ефективний проект), або
принаймні частину із них без погіршення стану інших (проект-умовно
ефективний). Теоретично можлива ситуація, коли проект брендингу
сільських територій не матиме взагалі наслідків в силу своєї неефективності,
проте і у цьому разі це не погіршить стану системи та агентів (проектнеефективний); до негативів у цьому випадку слід віднести лише витрати на
проект, що будуть здійснені якимись групами агентів. Водночас хотіли б
підкреслити, що до брендингу сільських територій логічно закладені
принципи

безпосереднього

(прямого)

та

мультиплікативного

(опосередкованого) потенційно позитивного впливу, тому так чи інакше при
здійсненні змін згідно такого брендингу позитивні наслідки закономірно
відчуватимуть всі жителі громади. При оцінюванні ролі та сутності
брендингу сільських територій слід виходити із основних факторів
універсально аналітичної моделі формування ефектів проекту (рис. 2.5).
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Результат
ІІ рівня

Результат
І рівня

Зниження
бідності

Зростання кількості
підприємств та
економічно активного
населення

Приріст доходів /
Приріст
заробітної плати
кількості
жителів села
робочих місць

Приріст ВмРП
/ доданої
вартості

Приріст інвестицій
безпосередньо у проект
брендингу сільських територій

Обумовлений
(прямий) ефект

Ріст оптимізму
та загального
індексу якості
життя

Приріст
бюджету
громади

Покращення
інфраструктури
села

Приріст інвестицій
у супутні галузі та види
діяльності

Брендинг сільських
територій

Мультиплікативний
(опосередкований)
ефект

Рис. 2.5. Модель обумовленого та мультиплікативного впливу брендингу
сільських територій на їх соціально-економічний стан
Джерело: власні дослідження.

Основу зазначеного складає вже згадувана вище дуалістичність впливу
репрезентативного проекту брендингу сільських територій. Передусім слід
підкреслити, що в основі проекту полягає інвестування в широкому
тлумаченні даного терміну, тобто від грошово-фінансових до зусиль з
волонтерської, роз’яснювальної, інформаційної та інших аспектів діяльності
з боку як бізнесу, так і не бізнесових структур – місцевої влади, окремих
громадян, громадських організацій, у т. ч. міжнародних, засобів масової
інформації, вищих навчальних закладів тощо.
Наступним принциповим моментом є поділ мультиплікативного ефекту
подібних інвестицій на обумовлений (тобто такий, що планується і
здійснюється відповідно до брендингового проекту) та опосередкований
(пов’язаний із тим, що інвестиції та їхні наслідки формуються не
безпосередньо у проект, а як супутня діяльність, доцільність і потреба в якій
обумовлена проектом). В обох випадках можна провести аналогії із ефектом
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«невидимої руки» А. Сміта. В даному разі можна також визначити
індикатори результативності проекту, які полягають, як видно із схеми на
рис. 2.7, із зростання валового мікрорегіонального продукту в межах місцевої
економіки (аналогом може бути показник доданої вартості, що формується у
цій же системі), місцевого бюджету, кількості робочих місць, доходів та
частки заробітної плати, а також покращення інфраструктури громади.
Вказані показники складають результат І рівня, які у сукупності приведуть до
результатів ІІ рівня – зменшення бідності, підвищення підприємницької
активності, рівня оптимізму та якості життя у громаді.
Вище викладені концептуальні положення слугували формуванням
загальної авторської методології як логіки пізнання досліджуваних процесів.
Така – з врахуванням мети і завдань, об’єкта та предмета дослідження – може
бути представлена за сукупністю відповідних наукових елементів, а саме:
фактів, що свідчать про актуальність питання; теоретичного базису
(сукупності теорій; складові авторської теорії (положення і категорії, що
мають якийсь рівень оригінальності); ідеї дослідження (Додаток Б).
Причинно-наслідкове аналізування вказаних фактів дозволяє пов’язати
зміст сучасних проблем вітчизняного сільського соціуму як із низькою
ефективністю ринкових реформ, так й глобальними змінами, що викликані
формуванням постіндустріального типу суспільства, в процесі чого світовий
сільський розвиток стикнувся із проблемою відсутності будь-яких суттєвих
традиційних джерел забезпечення розвитку та зростання. При цьому
суперечливість ситуації полягає, з одного боку, у посиленні ролі ринкових
пріоритетів в аграрній сфері, а, з іншого, у відсутності належного рівня
підприємницької активності на сільській території та деструктивному
характері діяльності бізнесу на селі на фоні неефективної в цілому
регулятивної політики по відношенню до села.
Теоретичний базис досліджень передбачав сукупність теорій, а саме: як
головної парадигми – теорії ринку в інтерпретації сучасного неолібералізму,
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де саме на її основі виділено окремо як базову теорію монополістичної
(недосконалої) конкуренції.
Звідси методологічно ефективність брендингу сільських територій
обумовлена змістом реального конкурентного середовища, де монопольну
перевагу потенційно має економічна система, що використовує унікальні
територіальні ресурси, забезпечуючи їх перетворення в інституційні активи з
безпосередньою економічною вартістю, здатністю до капіталізації і
перетворення на основне джерело економічного зростання.
Методичний блок дослідження охоплює авторські розробки методики
оцінювання результативності та ефективності брендингу сільських територій,
визначення джерел (факторів) такого брендингу, визначення перспективних
видів бізнесу при реалізації проектів брендингу сільських територій тощо.
До основних положень теорії брендингу сільських територій віднесено
наступні: 1) про доцільність розгляду унікальних особливостей сільських
територій як окремого інституційного активу, який здатний по масштабної
капіталізації через системи бренд-менеджменту; 2) про коректність розгляду
брендингу сільських територій як окремого сценарію реалізації потенціалу
територіального

брендингу

через

систему

оригінальних

критеріїв

і

показників та методів інтерпретації; 3) про можливість самоорганізації
ринкових відносин на засадах створення кооперативних/корпоративних
брендів; 4) про визначальну роль у брендингу сільських територій стратегії
диференціації та формування монопольних переваг за рахунок унікальних
інституційних активів; 5) про основну роль контрактних регуляцій (тобто
внутрішніх угод між учасниками проекту та реципієнт ними групами агентів)
як економічних механізмів реалізації брендингу сільських територій.
В свою чергу, авторський концепт містить наступні категорії теорії
територіального брендингу: «брендинг сільських територій» – такий
запропоновано розглядати як особливу систему управління створенням,
розвитком, захистом і поширенням територіального бренду (унікального
інституційного

активу

сільської

громади

чи

території),

фактор
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конкурентоспроможності та джерело економічного розвитку місцевих
економік; «результативність та ефективність брендингу сільських територій»
– дані категорії запропоновано розглядати як соціально-економічні ефекти,
що отримує сільська громада від формування територіального бренду та
відповідного бренд-менеджменту, а також співвідношення цих ефектів до
витрат на проект брендингу; «брендингові альянси» – як особливий тип
тимчасової співпраці формалізованих і неформальних об’єднань різних груп
економічних агентів – бізнесу, сільських громад, неурядових організацій, що
об’єднані спільними інтересами отримати різносторонню вигоду від
реалізації потенціалу територіального брендингу; «територіальний брендинг»
– як спосіб капіталізації бренду шляхом формування доданої та ціннісної
вартості за рахунок використання особливих інституційних активів території,
що досягається створенням та імплементацією відповідних брендингових
проектів і дозволяє місцевим громадам здійснювати бренд-проекти за
структурованого багаторівневого набору атрибутів територіального бренду.
Відповідно до вище викладеної методології загальну аналітичну
модель брендингу сільських територій описано рівняннями (2.4–2.5), де
репрезентативний проект такого брендингу (Qбст) представлено у вигляді
функції використання економічних та інституційних активів, де відповідні
контрактні угоди (R) є необхідним фактором організації проекту (2.4):
Qбст = R.. f (E1 … E n) .. (I1 … In ),

(2.4)

де R – контрактні угоди;
E1 … E n – економічні активи;
I1 … In – інституційні активи (унікальні особливості сільських територій,
що розглядаються як потенційні економічні ресурси.

В

свою

чергу,

система

управління

брендинговим

проектом

визнаватиметься ефективною за наступними критеріями в межах задачі (2.5):
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minVj
max DV
max MБСТ

(2.5)

minV(R)
max f(E1…En)..(I1…In)

де Vj – витрати на проект брендингу сільських територій;
DV – додаткова вартість, до створюється в процесі реалізації проекту;
M бст – монопольна рента за бренд;
V (R ) – ціна контрактної угоди (витрати на її розроблення, втілення, захист,
контроль за виконанням тощо).

При цьому ефект, що потенційно може бути отриманим в процесі
реалізації проекту брендингу сільських територій, має комплексний
соціально-економічний зміст (2.6), де кількісно може бути оціненим як на
основі безпосередньо економічних (2.7) та соціально-інфраструктурних
показників, демографічних та навіть морально-етичних змін (2.8–2.10).
ЕБСТ(t) = Eбізн(t) + Eінфр(t) + Eсоц(t),
де ЕБСТ –
Eбізн –
Eінфр –
Eсоц –
t–

загальний ефект від реалізації брендингових проектів;
бізнесовий ефект;
інфраструктурний ефект;
соціальний ефект;
час (досліджуваний період реалізації проектів).

Eбізн(t) = ∆ВмРП(t),
де ∆(t) –
ВмРП –

(2.7)

приріст за досліджуваний період;
валовий мікрорегіональний продукт (виробництво товарів та
послуг в межах окремої сільської території).

Eінфр(t) = ∆k ∙ K0(t),
де k –
K0 –

(2.6)

(2.8)

коефіцієнт якісних змін в інфраструктурі сільських територій;
кількість соціально-культурних і виробничих об’єктів на сільській
території.
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Eсоц(t) = ∆Кр.м.(t) + ∆Fз.п.(t) + Rд.б.(t) + ∆Rек.опт.(t),
де Кр.м. –
Fз.п. –
Rд.б. –
Rек.опт.

кількість робочих місць (з можливою диференціацією на групи:
якісних (повноцінних), тимчасових, з неповною зайнятістю тощо);
заробітна плата на території сільської громади;
рівень доступності благ до жителів села;
– рівень економічного оптимізму на даній території.

Rек.опт.(t) = ∆K1(t) + ∆K2(t) + ∆K3(t) + ∆K4(t) + ∆K5(t),
де K1 –
K2 –
K3 –
K4 –
K5 –

Такий

(2.9)

(2.10)

кількість економічно активних агентів (приватних підприємців за
різними групами діяльності, формалізації бізнесу тощо);
співвідношення між новоствореними і ліквідованими
підприємствами;
демографічні показники сільської громади (рівень народжуваності,
смертності, частка населення допенсійного віку, частка
працездатного населення, коефіцієнт міграції);
рівень конфліктності на території громади (фіксація конфліктних
ситуацій, які мали безпосередньо чи опосередковано негативні
соціально-економічні наслідки для громади);
рівень конструктивності поведінки місцевого бізнесу до громади.

корпоративний

тип

партнерської

взаємодії

передбачає

синергетичний ефект від реалізації брендингового проекту, і цей ефект є
значно вищим аніж результат діяльності окремих груп агентів (рис. 2.6).
Звідси зусилля реципієнтних до проекту агентів – місцевої влади та
громади, бізнесу, громадських організацій – в межах формування на основі
домовленостей єдиної стосовно всіх груп стратегії можливого розвитку
громади будуть набагато результативніші. З іншого боку, саме фактор
домовленостей, угоди та її виконання (забезпечення) стає найбільш
важливим і критичним у всій системі територіального брендингу. Роль
контрактів, які стануть відповідним механізмом проекту брендингу сільських
територій, а також науковий супровід розроблення типової контрактної угоди
набувають підвищеної актуальності.
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X1…Xn

ВмРП

∆Xn
Xn

∆X2

∆ВмРП

X2
∆X1

X1

t1

t2

час реалізації брендингового проекту
∆ВмРП(𝒕) = ∑ ∆𝑿𝟏 + ∆𝑿𝟐 + ∆𝑿𝟑 + ⋯ + ∆𝑿𝒏
𝒕

Х1(t) → ∆Х1(t)
Х2(t) → ∆Х2(t)
EБСТ

Загальна умова ефективності
брендингу:

Хn(t) < ∆Хn(t)

.
.
.

Хn(t) → ∆Хn(t)
де Х1…Хn – витрати при реалізації окремих функціональних
факторів брендингу сільських територій;
∆Х1(t) …∆Хn(t) – оцінювання ефекту за час (t) реалізації
проекту стосовно витрат.

Рис. 2.6. Модель синергетичного ефекту від реалізації
брендингового проекту
Джерело: власні дослідження.

При плануванні брендингу сільських територій важливе значення має
джерело інвестицій, що визначає характер реалізації самого проекту
(рис. 2.7).
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ВмРП
I

II

t1

t2

час (t)

Типи політики реалізації проекту брендингу сільських територій
І – «агресивний» зовнішній;
ІІ – «мобілізаційний» за рахунок внутрішніх резервів сільських
територій.

Рис. 2.7. Графічна інтерпретація сценаріїв інвестиційної політики
при реалізації проектів брендингу сільських територій
Джерело: власні дослідження.

За таких умов найбільш значимими стають такі змінні: 1) звідки
надходитиме капітал, що буде задіяний при реалізації проектів брендингу
сільських територій; 2) швидкість (час) інвестування та – звідси – термін
реалізації проекту; 3) учасники проекту, які будуть визначати суть
економічних процесів (опис учасників та характером їхньої взаємодії за
критерієм інтересів та здатності до компромісів в рамках альянсу).
При цьому принципово можливі 2 типи політики реалізації: 1) за
рахунок зовнішніх інвестицій, тобто капіталу, що сформований поза межами
місцевої економіки та громади; 2) за рахунок капіталу, що сформований в
межах місцевої економіки.
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Вважаємо, що обидва варіанти є реалістичними. Очевидно, за наявності
зовнішнього джерела інвестицій термін капіталізації активів громади буде
меншим, а сама інтенсивність економічної діяльності в межах проекту буде
вищою, так як інвестор зацікавлений у найшвидшій окупності вкладених
коштів (такий варіант означено як «агресивний» тип інвестиційної політики в
межах реалізації проекту брендингу сільських територій. Тобто, економічні
характеристики такого проекту потенційно є більш привабливими за
критерію очікуваної ефективності інвестицій. Натомість у цьому разі
проблемним виглядає питання підтримання балансу інтересів бізнесу і
громади, адже по суті в самому середовищі останньої фактично нічого не
змінюється. Також вважаємо, що пошук компромісів між громадою і
великим бізнесом поза межами громади об’єктивно буде ускладненим.
Відтак, в умовах сучасного українського села більш логічним і
перспективним є варіант пошуку джерел зростання в межах самої громади,
коли формується ядро економічних агентів із достатньої активністю, яке
об’єднане спільною ідеєю, в межах якого передбачається створення
формального

і

неформальногомеханізму

компромісного

узгодження

інтересів. Це представляє собою варіант мобілізації ресурсів та активів
громади за рахунок внутрішніх резервів сільської території. В цих умовах
можливий найбільш адекватний компроміс між інтересами учасників
партнерської угоди, адже множина спільних інтересів (тобто таких, в яких
зацікавлені всі групи агентів-учасників проекту)

у цьому разі буде

найбільшою. Головним у цьому разі є навіть не безпосередні економічні
зміни, а динаміки зміни ментальності жителів громади за критерієм
схильності до змін, особистої участі, інвестування власників коштів і зусиль,
розуміння важливості своєї економічної активності тощо. Саме у цьому
полягає фундаментальне значення брендингу сільських територій в умовах
сучасного українського села як принципово нового вектора розвитку
Методичною особливістю брендингу сільських територій об’єктивно є,
як випливає із логіки такого проекту (формули 2.4, 2.6–2.10), значна кількість
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різновимірних критеріїв і показників, що покликані надати інформацію про
характер, результативність і ефективність проектів у кожному випадку.
Комплексність змісту оцінювальних

критеріїв потребує

відповідного

логічного узгодження. Для узагальнення і адекватного тлумачення цієї
інформації необхідна методика співставлення цих неоднорідних показників.
В свою чергу, різна динаміка різних показників оцінювання створює
ситуацію

неоднозначності

при

визначенні

кінцевої

оцінки

проекту,

наприклад, ефективний проект чи ні; до цього слід додати варіанти, коли
можуть мати місце суперечлива динаміка показників.
З огляду на це, вбачаємо коректним використання теорії і методу
нечіткої логіки (Л. Заде [77]), які передбачають аналізування різновимірної
інформації на основі поняття лінгвістичної змінної – кінцевого виразу
природної або штучної мови як спосіб собою розв’язання конкретної
економічної задачі. На прикладі оцінювання проекту брендингу сільських
територій (за сукупністю різноаспектних критеріїв та показників 2.6–2.10) це
означає обґрунтування такої системи оцінювання, яка у кінцевому варіанті
надасть можливість чітко визначати перспективність проектів, у т. ч.
обмеження чи інші особливості у кожному конкретному випадку.
Авторська

графічна

інтерпретація

подібної

ієрархії

поетапного

представлення та оцінки різних за своєю природою показників на прикладі
репрезентативного проекту брендингу сільських територій представлено на
рис. 2.8 та даними табл. 2.10. При цьому використання даного методичного
підходу потребує або залучення фактичних даних, або ж експертної бази
даних. Отже, основу нечітко-логічного методу оцінки брендингу сільських
територій складає послідовний процес формування множини критеріїв і
показників, збирання і групування відповідної інформації, її узгодження за
відповідністю за функцією належності та розрахунок значень проміжних та
заключної оцінок у вигляді згаданої лінгвістичної змінної.
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Таблиця 2.10
Відповідність критеріїв та функціональних показників різного порядку
до алгоритму нечітко-множинної оцінки результативності
брендингу сільських територій
Критерії
(за
формулами
2.5–2.9)
ЕБСТ

Відповідні
результуючі та
функціональні
показники
У

Розмірність
показників

Очікувані
параметри

Необхідність створення
додаткової інформаційної
і аналітичної бази даних

інтегральний
потребує створення особливої
показник
максимізація
експертної бази даних
Eбізн
Х1
інтегральний
потребує створення особливої
показник
максимізація
експертної бази даних
Eінфр
Х2
інтегральний
потребує створення особливої
показник
максимізація
експертної бази даних
Eсоц
Х3
інтегральний
потребує створення особливої
показник
максимізація
експертної бази даних
ВмРП
Х1.1
тис. грн
максимізація
за фактичними даними*
k
Х2.1
нечіткологічна
потребує створення особливої
інтерпретація максимізація
експертної бази даних
K0
Х2.2
од.
максимізація
за фактичними даними*
Кр.м.
Х3.1
од.
максимізація
за фактичними даними*
Fз.п.
Х3.2
тис. грн
максимізація
за фактичними даними*
Rд.б.
Х3.3
нечіткомаксимізація
за фактичними даними* та
логічна
коректним оцінюванням
інтерпретація
реальних подій
Rек.опт.
Х3.4
інтегральний максимізація потребує створення особливої
показник
експертної бази даних
K1
Х3.4.1
осіб, %,
максимізація
за фактичними даними*
інтегральний
показник
K2
Х3.4.2
од.
оптимізація
за фактичними даними*
K3
Х3.4.3
осіб, %,
оптимізація
за фактичними даними*
інтегральний
показник
K4
Х3.4.4
нечіткомінімізація
коректне оцінювання реальних
логічна
подій
інтерпретація
K5
Х3.4.5
нечіткомаксимізація коректне оцінювання реальних
логічна
подій
інтерпретація
Примітка: * – дані за інформацією про стан конкретної сільської ради, у т.ч. за
результатами інтерв’ювань та експертних опитувань.
Джерело: власні дослідження.
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Результуючий показник
ефекту від реалізації
брендингового проекту

У

Х1

Функціональні фактори
ІІІ порядку

Функціональні фактори
ІІ порядку

Х1.1

Х2.1

Функціональні фактори
І порядку

Х2

Х3

Х2.2

Х3.1

Х3.2

Х3.3

Х3.4

Х3.4.1.

Х3.4.2

Х3.4.3

Х3.4.4

Х3.4.5

Рис. 2.8. Алгоритм нечітко-множинної оцінки результативності
брендингу сільських територій
Джерело: власні дослідження.

Лінгвістична змінна визначається функцією належності, за якою
кожному елементу множини показників ставиться у відповідність значення
сумісності з лінгвістичним значенням. Функції належності даних нечітких
множин можуть бути, як рекомендовано у [195], побудовані методом парних
порівнянь з подальшою апроксимацією гаусовою кривою (2.11).


 t x   exp  


x  z 2 ,
2c 2




(2.11)

де t(x) – функція належності змінної х до нечіткої множини t;
z та с – параметри функції належності – координата максимуму
та коефіцієнт концентрації [195, с. 32–39].

Елемент визначення відповідності складає методичну основу нечіткологічного підходу, де об’єктивність оцінки залежить від адекватності
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відповідності інформації. За створення експертної бази даних використання
методу нечітко-логічного оцінювання брендингу сільських територій на
практиці перетвориться на рутинну процедуру, яка не потребує спеціальної
кваліфікації аналітика. Така «гарантована» відповідність формується на
початковому етапі досліджень групою експертів.
Принцип формування структури залежності «початкова (вхідна)
інформація – лінгвістична змінна оцінювання (вихід)» у вигляді нечіткої бази
знань полягає у наступному: нечітка база знань – це сукупність правил
«якщо початкова інформація (входи)» <, тоді «оцінка (вихід)» >», які
віддзеркалюють досвід експерта і його розуміння причинно-наслідкових
зв’язків, при цьому коректність висновків (висловлювань) не змінюється при
незначних коливаннях показників. За подібного використання принципу
iєрархічності eкспертних знань уникаються і технічні проблеми, що пов’язані
із різною розмірністю показників. При цьому, за великої кількості показників
(факторів впливу) авторами окремих методик нечітко-множинного аналізу
рекомендовано [195, с. 46–67] здійснювати ієрархічну класифікацію факторів
впливу і за такою побудувати «дерево висновку». Зазначене може бути
використано і в процесі аналізу перспектив будь-якого проекту брендингу
сільських територій. В контексті даного дослідження подібний ієрархічний
зв’язок між факторами впливу і оцінюванням результативності проекту може
бути представлений таким варіантом нечіткого логічного висновку.
Як видно (див. табл. 2.10, рис. 2.8), метод представляє собою процес
отримання кінцевого висновку (У) на основі ІІІ – ярусної композиції
функціональних факторів, де фактори І порядку – це якісні (в першу чергу)
та кількісні показники, що відображають рівень оптимізму серед жителів
громади (на рис. 2.7 це відповідає мультиплікативному ефекту як результату
ІІ рівня). Функціональні фактори ІІ порядку охоплюють інформативне поле
за показниками соціального, інфраструктурного та бізнесового ефектів від
реалізації брендингу, що в кінцевому підсумку і дозволяє отримати
результуючий показник.
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Реалізація

нечітко-множинної

оцінки

територіального

брендингу

потребує створення відповідної інформаційної бази даних. Частину такої
інформації можливо отримати лише в результаті спеціальних досліджень.
Особливістю є також і те, що її отримання можливе з різних джерел. У ряді
випадків це може бути інформація, що отримана за фактичними даними,
проте в інших – потребує створення спеціальної бази експертних знань.
Останнє потребує наявності та коректної інтерпретації досвіду з реалізації
брендингу сільських територій. Тому перспективи подальших досліджень у
напрямі інформатизації та вдосконалення методики оцінки результативності і
ефективності брендингу сільських територій потребує створення спеціальної
системи моніторингу. Найбільш прийнятним у даному разі вбачаємо
організацію співпраці між місцевою владою сільських територій та
неурядовими організаціями, вищими навчальними закладами тощо.
Таким чином, основу авторського концепту склали методологічна
позиція щодо моделювання ефектів брендингу сільських територій через
опис наступних ефектів:
1) можливість економічного виразу унікальних активів сільських
територій інституційного змісту як фактора потенційної монопольної
переваги;
2) обґрунтування на цій основі алгоритму побудови універсального
проекту брендингу сільських територій;
3) формування нового типу самоорганізації в межах місцевих економік
та відповідної синергії результатів інвестування мультиплікативного змісту,
корпоратизації та кооперації реципієнтних до даного бренду груп агентів на
основі альянсових стратегій брендингу.
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2.3. Обґрунтування контрактного регулювання територіального
брендингу
Інституційні особливості активів сільських територій потребують
економічного вирішення питання їх інтерпретації. Інститути є обов’язковою
умовою функціонування економічної системи, що водночас актуалізує
питання ефективності наявного інституційного середовища саме з позицій
можливості забезпечити досконале функціонування ринку з одного боку та
унікального комплексу соціально-економічних процесів та інституційних
особливостей – з іншого [5]. Звідси інституційні елементи, якими є
брендингові передумови/активи окремої сільської території, повинні бути
економічно вмонтованими у систему ринку, де останній представляє собою
механізм інститутів, дія яких направлена на структурування ринкового
обміну. Інструментарієм зазначеного вбачається фактор регулювання
відносин між реципієнтами та бенефеціаріями відповідного бренду, що в
своїй основі має контрактний зміст. Такий вид особливих контрактних
відносин досі не мав наукового обґрунтування.
Слід

підкреслити,

що

доведення

прикладної

здатності

теорії

інституціоналізму вирішувати конкретні економічні проблеми, у т. ч.
забезпечити ефективність функціонування ринку та досконале ринкове
середовище, залишається дотепер пріоритетним науковим завданням. Саме
цей прикладний аспект інституційної економіки, що орієнтований на
можливість здійснювати вплив на економічну поведінку, розпочав активно
формуватися у другій половині ХХ ст. Вагомий внесок у цьому контексті
здійснили

американські

економісти

Р. Коуз,

С. Мастена,

У. Меклінг,

П. Мілгрем та Дж. Робертс [111; 138]. В роботах вказаних дослідників
акцентовано увагу на розробці механізму координації інституційних змін
через особливий тип контрактів, угод тощо.
У світі невизначеності (саме таким є економічний світ за логікою свого
існування) неможливо знати достовірної відповіді на існуючі проблеми.
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Звідси

не

можливо

суб’єктивно

визначити

найбільш

ефективну

і

універсальну модель дій агентів до тих пір, поки не буде напрацьовано
відповідного досвіду. На думку Я. Кузьмінова, лише у тому разі, коли у
суспільстві є економічні, політичні, психоетичні можливості максимально
використати спроби вирішення проблем, останнє може стати закономірним
явищем, яке залежатиме лише від часу і витрачених ресурсів [117]. Проте
вважаємо за доцільне підкреслити, що таке вирішення потребує спеціальних
механізмів комунікації, легітимізованих (тобто визнаних необхідною
кількістю агентів) у вигляді контрактів.
У працях вітчизняних науковців сформовано основи методології
інституційних змін шляхом контрактації, обґрунтовано принципово важливі
моменти

використання

інституційного

підходу

з

використання

інструментарію контрактації, а саме: детермінантної ролі як формальних, так
і неформальних норм і правил в економіці, а також те, що інститути
виконують координаційну та розподільчу функції між агентами ринку [92;
104; 166; 168; 216]. Саме ці принципи обумовлюють те, що інституційні
угоди як різновид контрактів розглядаються вченими-економістами як
безпосередній прикладний інструмент максимізації вартості та підвищення
ефективності економічних систем. Безпосередньо в Україні проблематика
економічної теорії контрактів залишається мало дослідженою. Окремі
аспекти зазначеного висвітлено у працях О. Мороз, В. Семцова, В. Луць [129;
153].
За результатами дослідження сформовано висновок про особливий
зміст теорії інституційних угод (контрактів) (табл. 2.11). Це передбачає
насамперед орієнтування на достатньо відомі в останні роки теорії
трансакційних витрат, агентських відносин, неповних контрактів тощо.
Вважаємо, що основним недоліком теорій трансакційних витрат та неповних
контрактів є ігнорування тези про можливість опортуністичної поведінки з
боку будь-яких груп агентів, що є реципієнтними до предмету певної
контрактної угоди. З іншого боку, зазначеними теоріями абсолютизується

108

теза про те, що у суспільстві має діяти ефективний гарант (судова влада,
авторитет певних осіб тощо). Відтак соціальний аспект системи контрактації
в контексті ідентифікації опортуністичних моделей поведінки залишається
натепер фактично ігнорованим.
Таблиця 2.11
Концептуальні напрями розвитку економічної теорії в аспекті
контрактації через інституційні угоди
Теорія
Трансакційних
витрат
Коуза

Агентських
відносин

Неповних
контрактів

Сутність теорії
Передбачає обмежену раціональність учасників інституційних угод.
Основним є забезпечення мінімізації трансакційних витрат при
укладанні та виконанні контрактів (між учасниками інституційних
відносин).
В основі теорії – відносини між принципалом (замовником) та агентом
(виконавцем), які в умовах асиметрії інформації та наявності конфлікту
інтересів здатні здійснювати неузгоджені дії конфліктного характеру і
обмежують отримання доданої вартості. Подібний негативний ефект
визнаний як «опортуністичні» моделі поведінки. Основним є розробка
механізму протидії цим явищам.
Визнає універсальну ситуацію наявності інформаційної асиметрії між
учасниками економічних відносин, а також наявність загалом
раціональної поведінки агентів. Звідси основним є забезпечення
найбільш повної інформації для всіх учасників контрактних відносин.

Джерело: узагальнено автором за даними [111; 264; 117; 92; 104; 168; 216; 153].

Якщо виходити із адекватності інституціональної теорії для пояснення
неефективності реформ в аграрному секторі економіки України, то слід
визнати провідну роль негативного ефекту у ситуації, коли домінують права
власності, що не спонукають до економічного зростання, а організації в
економічному середовищі – не мають стимулів або змоги для створення
більш продуктивних економічних правил. Державні регуляторні регуляції
при цьому не можуть змінити ситуацію. Звідси потрібно не просто визначити
економічний механізм реформування аграрного сектора, але й також –
механізм відповідних інституційних змін. За теорію Коуза, такий сценарій
реформ не призвів до створення інститутів, які б сприяли укладанню
ефективних трансакцій – тобто умов, правил укладання та регулювання, а
також витрати на здійснення контрактів (угод), які визначають економічну
ефективність інституційного середовища, та відображають при цьому
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структуру стимулів і контролю відповідно до існуючої структури прав
власності [111].
Роль

контрактів

в

економічних

системах

є

достатньо

багатофункціональною, адже визначається опис та тлумачення інформації
про ефективність підприємств та ринку. Більш економічно ефективне
суспільство забезпечує низькі втрати до виконання контрактів та угод.
Виконання контактів при цьому забезпечуватиметься у тому разі, коли
сторонам є вигідним їх виконання, а вигоди від дотримування контракту
перевищуватимуть витрати. Тому досконалість інституційного середовища, у
т. ч. трансакційних витрат, визначається роллю держави – як третьої сторони
– ефективно стежити за дотриманням прав власності та виконанням
контрактів.
До однієї з основних методологічних проблем теорії інституціоналізму
в контексті даного дослідження слід віднести питання ідентифікації поняття
«інституційна угода». Вважаємо, що основною функцією універсальної
інституційної

угоди

є

врегулювання

інтересів

учасників сторін

та

максимізація загальної вартості їх взаємодії. Хотілося б відзначити, що у
реальному житті інституційні угоди поєднують у собі тією чи іншою мірою
усі особливості контрактів. Саме тому у процесі дослідження не вбачалося
доцільним розмежування поняття «інституційні угоди» та «контракти»,
оскільки, по-перше, не мають місця методологічні протиріччя між цими
поняттями, по-друге, ця категоріальна специфікація не здатна суттєво
вплинути на розвиток теорії інституційних змін в тій її інтерпретації, де
ключова роль фактора інституційних змін відводиться саме інституційним
угодам (Додаток В).
Гносеологічно концепт інституційної угоди формувався в напрямі від
ідеї

про

можливість:

1) ігрового

моделювання

поведінки

учасників

контрактних відносин; 2) забезпечення ефективності контрактів на основі їх
імпліцитних варіацій, де головну роль відіграватиме процес розробки
механізмів примушення до виконання угод; 3) розгляду фірми виключно
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через контракти, які укладаються реципієнтами для вирішення окремих
завдань; 4) опортуністичної поведінки учасників контрактних відносин;
5) оптимізації стимулюючих угод; 6) розгляду сутності контрактних угод
через агентську взаємодію з урахуванням поведінки індивідів, що приймають
рішення в умовах обмеженої раціональності та ресурсів.
Окреме місце в сучасних наукових дослідженнях займає концепція
реляційних стимулюючих контрактів, запропонована В. Семцовим, яка
орієнтована на опис існуючих деформацій у взаємовідносинах між
основними учасниками інституційних угод [153]. Такий підхід використовує
ту обставину, що в основі неформальних умов реляційного контракту
знаходяться міжособистісні відносини між сторонами угоди, тобто існує
етичний аспект питання.
Реляційні угоди здатні за рахунок неформальних умов ліквідовувати
адміністративні бар’єри (надмірні регуляції та / або регуляції з високими
трансакційними витратами). Проте, цей вид угоди може бути і часто на
практиці є індиферентним до критерію суспільно виправданих виграшів.
Тому інституційно узгоджені мотиваційні угоди є більш перспективними,
ніж реляційні. Позиція автора полягає у тому, що будь-який контракт є
інституційною угодою (рис. 2.9).
Ментальні угоди представляють собою сукупність неформальних
правил, які є важко змінюваними і які виступають своєрідним індикатором
психологічних принципів соціуму. Цей тип угод можна поділити на
раціональні, ірраціональні та обмежено раціональні. Проте, враховуючи
суб’єктно-діяльнісний фактор, можна констатувати, що у реальному житті –
при формуванні, зокрема, економічної поведінки – діють перш за все угоди
типу обмежено-раціональних. В свою чергу, владні угоди представляють
собою сукупність інститутів, що встановлюють чіткий порядок (ієрархію)
управління в системі органів влади, підприємств, організацій та ін. Звідси до
основних різновидів владних угод можна віднести такі: загальнодержавні,
регіональні та мікроорганізаційні.
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Ментальні угоди
Раціональні

Ірраціональні
Обмежено
раціональні
Владні угоди

Загальнодержавні

Регіональні

Мікроорганізаційні
Економічні угоди

Інституційні
угоди

Експліцитні

Імпліцитні

Класичні

Індивідуальні

Неокласичні

Групові
Соціальні

Реляційні угоди

Інституційностимулюючі

Рис. 2.9. Схема типологізації інституційних угод
Джерело: власні дослідження на основі [104; 216].

Будь-який репрезентативний брендинговий проект є економічною
угодою. Найбільш адекватним ми вбачаємо поділ економічних інституційних
угод на експліцитні (формальні) та імпліцитні (неформальні) угоди.
Структура імпліцитних угод може бути відображеною на: 1) індивідуальні
(цьому типу угод притаманні, як правило, односторонні очікування
виконання дій від інших учасників); 2) групові (для цього виду характерним є
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багатостороннє очікування стосовно дій будь-якої сторони); 3) соціальні
(угоди виникають тоді, коли очікування поділяються великою кількістю
учасників, що проживають на конкретній території).
Вважаємо, що інституційна угода – це різновид узгодженого
мотивуючого контракту, що побудований за принципом інституційної
ієрархії, тобто наявності гаранту або групи гарантів, які гарантують
виконання зобов’язань учасників угоди та відсутність ірраціональних явищ
опортуністичного змісту. Обов’язкова умова угоди – наявність контрольованої економічної поведінки, яка б відповідала інтересам залучених у
контрактні відносини груп агентів та існуючому інституційному середовищу.
Складність функціонування інституційно-стимулюючих угод полягає у
тому,

що

учасникам

взаємовідносин,

як

правило,

не

складно

їх

започаткувати, натомість ідентифікувати їх розвиток у майбутньому
представляється проблематичним. Звідси необхідно визначити ті основні
суб’єктивно-об’єктивні фактори, що впливають на реалізацію інституційностимулюючих угод (рис. 2.10).
Антіантогонізм

Відсутність протистояння та протиріч
між учасниками на етапі налагодження
економічних взаємовідносин

Кооперативність

Налаштованість учасників угоди сприймати
бажання та/або цілі один одного

Стабільність

Захищеність учасників відносин
від зловживань

Ідентифікація ризику

Визначення основних загроз
(внутрішніх та зовнішніх)

Інтеграція процесів

Об’єднання зусиль з метою максимізації
загальної вартості

Контроль ефективності
взаємовідносин

Відповідність результатів планам угоди
(аналіз співвідношення виграшів
та втрат для кожного з учасників)

Рис. 2.10. Принципова схема визначальних факторів
інституційно-стимулюючої угоди
Джерело: власні дослідження.
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Різноманітність

інституційних

угод

демонструє,

що

найбільш

перспективними є інституційно узгоджені мотивуючі угоди, які є своєрідним
гібридами експліцитних та імпліцитних угод. Так, якщо у реляційних угодах
значна роль відводиться фактору довірі, то в імпліцитних угодах
першочергове значення відводиться запровадженню належної системи
контролю за зобов’язаннями учасників. Однак, як в першому, так й в другому
випадках соціальний фактор впливає на економічну поведінку суб’єктів
господарської діяльності та є одним з основних елементів, який підвищує
відповідальність
інституційних

агентів
угодах

ринку

типу

перед

взятими

інституційно

зобов’язаннями.

узгоджених

В

мотиваційних

досягається ефект синергетичного поєднання детермінантних факторів
ефективності зазначених типів контрактів. Особливості основних типів угод
представлено в табл. 2.12.
Таблиця 2.12
Характеристика основних видів економічних угод
Неокласична угода
1
1. Встановлює мету,
задачі, а також розподіл
функцій між сторонами.
2. Визначає рівень та
характер відповідальності
кожної сторони за недотримання зобов’язань під
час реалізації угоди, що
може ускладнювати
прийняття позитивних
рішень учасниками угоди.

Реляційна угода
2
1. Встановлює мету,
задачі, однак не
передбачає деталізації
функції учасників угоди.
2. Відсутність чіткої
відповідальності дозволяє
сторонам вільно приймати
ефективні рішення, проявляти ініціативу, впливати
на рішення вищого
менеджменту та ін.

3. Не враховує
міжособистісних
відносин між учасниками
угоди, що погіршує
організацію виконання
контракту.

3. Розширює можливості
створення сприятливого
морально-психологічного
клімату між сторонами
контракту.

4. Відносини між
учасниками угоди
формуються «по
вертикалі» (між агентами
мажоритарного рівня
щодо прийняття рішень).

4. Відносини формуються
«по горизонталі» (між
групами фахівців і
безпосередніх
виконавців).

Інституційно узгоджена
мотиваційна угода
3
2. Ідентифікує мету, задачі,
механізми вирішення конфлікту,
а також враховує особливості
інституційного середовища.
2. Відповідальність учасників
чітко встановлена, проте
врахування мотиваційного
фактору та стимулів учасників
угоди дозволяє вибудовувати
ієрархічні взаємовідносини.
3. Передбачає в якості основної
задачі формування міжособистісних відносин між учасниками
угоди за рахунок урахування
психологічного механізму
взаємодії потреб та інтересів
особистості, створення системи
оптимального стимулювання.
4. Система відносини
формуються як по вертикалі, так
і по горизонталі і, як наслідок,
створюються умови для
суб’єктивізації потреб та
формування інтересів сторін.
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1
5. Не передбачає
врахування думки
та пропозиції агентів
в процесі виконання
контрактів.

2
5. Створює умови для
врахування думок та
пропозицій усіх
зацікавлених осіб.

Продовження табл. 2.12
3
5. Враховує в обов’язковому
порядку інтереси усіх основних
учасників угоди.

6. Передбачає можливість
додаткового
6. Відсутня можливість
стимулювання учасників
6. Обов’язкове застосування
проводити додаткове
контрактних відносин з
стимулювання як фактору
стимулювання у ході
врахуванням нових умов,
мотивації діяльності.
виконання контракту.
що виникають в процесі
виконання контракту.
7. Не передбачає
7. Передбачає формування
7. Направлена на
механізмів усунення
функцій перешкоджання
унеможливлення ренто
передумов до
рентоорієнтованої
орієнтованої (опортуністичної)
рентоорієнтованої
(опортуністичної)
поведінки під час реалізації
(опортуністичної)
поведінки сторонами
угоди.
поведінки агентів.
контракту.
Джерело: власні дослідження на основі [117, 104, 166, 153].

Найважливішим у зазначеній таблиці вважаємо те, що такий тип
контракту як інституційно узгоджені мотиваційні угоди у порівнянні із
неокласичними та реляційними мають насамперед ту перевагу, що
передбачають формування механізмів недопущення та протидії опортунізму,
що у поєднанні із мотивуванням має забезпечити максимізацію ефективності
співпраці учасників контракту. В основі зазначеного є те, що такі угоди
ґрунтуються

на

врахуванні

особливостей

існуючого

інституційного

середовища, у т. ч. стосовно розроблення системи стимулів. Це є
потенціалом для зменшення ризиків виникнення конфліктів, що можуть
виникати під час реалізації інформаційної, координаційної та розподільчої
функції між учасниками економічних відносин.
Аналізування інституційно узгоджених мотиваційних угод доцільно
здійснювати в контексті тлумачення сутності системи управління. Є дуже
багато визначень терміну «управління». Найчастіше це тлумачиться як
сукупність дій, направлених на об’єкт з метою досягнення певної сукупності
цілей. Крім того, основними функціями управління прийнято вважати:
планування, організація, мотивування та контроль. Звідси універсальну
інституційно узгоджену мотиваційну угоду можна зобразити в такий спосіб
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(рис. 2.11). У цьому разі взято за основу доведення яскраво вираженого
дисбалансу у сучасному аграрному секторі української економіки між
основними функціями управління, де переважають такі функцій як
планування, контроль та явна недостатність і, відповідно, дисфункційність
процесів організації та мотивації. Очевидно, зазначений дисбаланс охоплює
поле не тільки підприємств, але й загалом бізнесу та економічного
середовища вітчизняних сільських територій.

Планування

Неокласична
угода

Організація
Мотивація

Контроль

Варіант А (типова неокласична угода)
Планування

Реляційна
угода
Контроль

Організація

Мотивація

Інституційне
середовище

Варіант Б (реляційна угода, що не враховує особливостей наявного
інституційного середовища)
Планування

Контроль

Інституційно
узгоджена
мотиваційна
угода

Організація

Мотивація

Варіант В (типова інституційно узгоджена мотиваційна угода - ІУМУ)

Рис. 2.13. Функціональний зміст типових інституційних угод
в контексті системи управління
Джерело: власні дослідження.
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Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що для організацій цього
типу характерними є насамперед контрактні відносини неокласичного типу
(рис. 2.11, Варіант А). Така форма угод є найбільш поширеною на
пострадянському просторі, а її створення можна пов’язати із особливостями
недосконалого типу конкуренції, що виник в процесі формування ринкових
відносин.
У свою чергу, реляційний тип угоди (рис. 2.11, Варіант Б) орієнтований
на ліквідацію зазначеного дисбалансу між функціями управління. Однак, цей
тип угоди не здатний повною мірою врахувати існуюче інституційне
середовище, що досить часто призводить до розробки помилкової системи
стимулів і додаткових трансакційних витрат при конфліктних ситуаціях.
Забезпечення «балансу функцій», тобто співвідношення між імпліцитними та
експліцитними елементами в угодах можна створити лише враховуючи
конкретне інституційне середовище.
Перевага інституційно узгоджених мотиваційних угод (рис. 2.11,
Варіант В) саме і побудована на тому, що такими контрактами передбачене
прогнозування конфліктів між основними учасниками угоди.
Очевидно, що інституційні угоди можуть використовуватися як
регулятивний

інструмент

корегування

інституційного

економічних відносин на мікро- та макрорівні.

середовища

та

В свою чергу, основний

потенціал використання інституційних угод вбачаємо в контексті протидії
виникнення економічних конфліктів між агентами-учасниками брендингових
проектів розвитку сільських громад.
Отже, авторський підхід передбачав гіпотезу про те, що зменшення
соціально-економічних

конфліктів,

обумовлених

дією

існуючого

недосконалого інституційного середовища, можливо досягти лише шляхом
використання контрактних угод, що містили б у собі стимулюючомотиваційні та виправдано обмежуючі функції, і які мали б суспільне
схвалення. Переваги інституційно узгоджених мотиваційних угод над
іншими вбачаємо не лише у відсутності надмірної деталізації, а у можливості
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ідентифікації стратегічних та пріоритетних завдань угоди. Таким чином, цей
вид

угоди

закладає

рух

у

напрямі

максимізації

ефективності

як

закономірного процесу. При цьому головне завдання таких угод – створити
під

час

їх

виконання

таку

систему

інтегрованого

управління

та

координування між сторонами, яка буде направлена на синхронізацію та
узгодження інтересів учасників цієї угоди і при цьому матиме чітку
економічну інтерпретацію вигідності. Очевидно, що детальний опис
параметрів і характеристики зазначеного типу угод залежатиме від
конкретних умов реалізації угоди. При цьому слід враховувати, що
підтвердити ефективність інституційних змін як результат впровадження
цільових інституційно узгоджених мотиваційних угод можливо лише за
достатньо тривалого періоду та з використанням методично особливого
набору критеріїв і показників, які б дозволяли здійснити коректний опис
безпосереднього та опосередкованого мультиплікативного впливу змін щодо
всіх зацікавлених груп агентів.
Інтерпретація вищезазначених положень контрактного регулювання
стосовно проблем і

перспектив втілення територіального брендингу

ґрунтується на наступному:
1) Брендинг сільських територій, що може бути реалізованим на
практиці лише у вигляді сукупності різноманітних проектів, має, крім
економічного, соціальний зміст з огляду на наслідки та зміст обов’язкової
взаємодії різних груп економічних агентів, які мають різні інтереси,
очікування та можливості до розуміння важливості проектів. Таким чином,
будь-який брендинговий проект має корпоративний зміст, тобто це є
корпоративними брендами. Корпоративний зміст брендингових проектів
потребує особливого регулювання відносин між учасниками, де критеріями
ефективності є не лише економічні, але й соціальні показники за аналогією
до системи оцінювання ефективності корпоративного управління. Така
система, як відомо, ґрунтується на оцінюванні не тільки показників, що
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характеризують діяльність та стан підприємства, але й задоволеності
учасників корпоративних відносин.
2) Враховуючи вищезазначене, характер взаємодії між реципієнтними
групами економічних агентів при реалізації брендингових проектів потребує
особливої системи узгодження відносин

– спеціальних/брендингових

контрактів або контрактних угод. Пошук виду контрактної угоди, який би
найбільшою мірою відповідав запитам брендингових проектів, відповідає
змісту класичної ідеології зменшення трансакційних витрат універсальної
економічної системи.
3) За всіх можливих видів подібних угод – класичних, реляційних,
неокласичних – єдиним можливим інструментом вирішення об’єктивних
конфліктних ситуацій, що закладені в основі будь-якого проекту брендингу
сільських

територій,

вбачаємо

особливий

вид

контрактних

угод

–

інституційно узгоджених мотиваційних угод. За логічним та функціональним
змістом саме інституційно узгоджена мотиваційна угода найбільшою мірою
відповідає

чітко

визначеним

принципам

узгодження

інтересів

сіх

зацікавлених реципієнтів проектів, але при цьому зберігає механізми
мотивації до підвищення ефективності проекту, тобто мінімізує супутні
трансакційні витрати.

Висновки до Розділу 2
1. З урахуванням особливого стану сільських територій України
обґрунтовано доцільність використання територіального брендингу як
особливого виду економічної діяльності, у т. ч. організації та ведення бізнесу,
який орієнтований на пошук та використання унікальних характеристик,
властивостей окремих територій (місцевостей) та їх використання при
створенні бренду, а також відповідно системи управління процесами
капіталізації бренду за рахунок просування, захисту, розвитку останнього. Це
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дозволяє уніфікувати брендинг сільських територій як окремий концепт
загальної теорії брендингу, у т.ч. із врахуванням ролі брендів у сучасному
споживанні постіндустріального суспільства та адаптації зазначеного до
специфіки сучасного стану сільських територій України та націоналістичної
парадигми самоідентифікації.
2. За результатами проведеного SWOT-аналізу встановлено, що
розвиток сільських територій на засадах брендингу можливий передусім з
огляду на такі ознаки: наявність значимих унікальних інституційних активів;
сприятливі

природно-кліматичні

та

господарські

умови;

готовність

позитивного сприйняття ідеї брендингу сільським населенням як такої, що не
суперечить культурним цінностям. Очевидно, що така ситуація детермінує
розвиток сільського соціуму в ментально-демографічному та фінансовоекономічному

аспектах,

а

саме

–

через

розвиток

максимально

диверсифікованого бізнесу на селі в межах проектів територіального
брендингу, що сприятиме зростанню зайнятості, поліпшенню економічного
стану громад, розвитку місцевих економік та в цілому підвищення якості
життя сільського населення.
3. Дослідженнями встановлено, що у 2009 р. до стану депресії
(відповідно до авторського підходу) віднесено 89 % сіл, тоді як станом на
01.01.2015 р. – 80 %; частка сільського населення, що проживала у
депресивній зоні, відповідно скоротилася із 72 % до 64 %. Протягом
досліджуваного періоду виробництво сільгосппродукції в області зросло на
19 %, тобто тенденції соціального і економічного покращення можуть
вважатися узгодженими. З огляду на те, що на території Вінницької області
близько 80 % сільських громад знаходиться у депресивному соціальноекономічному стані, очевидною є відсутність позитивної кореляції між
ринковими реформами і станом сільського соціуму, що актуалізує
необхідність пошуку нових джерел сільського розвитку, які б, по-перше, не
мали орієнтування на державні програми, по-друге – значно б менше
залежали від політичної кон’юнктури в країні.
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4. За даними про наявність унікальність особливостей окремих
сільських територій, які мають місце протягом тривалого періоду, та
відрізняють їх від інших (сусідніх) чи стосовно середніх в регіоні значень за
відповідними соціально-економічними показниками, проведено оцінку
реального стану та перспектив розвитку брендингу, ідентифіковано його
особливості за різних умов та проведено економічну оцінку його доцільності.
Практично це здійснено шляхом інтерв’ювань експертів переважно на
районному рівні щодо існування зазначених особливостей сільських громад.
Факторами брендоутворюючого змісту для вітчизняних сільських територій
є: унікальна інституційна історія сіл; ландшафтно-рекреаційний потенціал;
особлива

економічна

поведінка

місцевих

жителів;

інвестиційна

привабливість території; унікальна економічна спеціалізація території;
туристична активність; особливість дій місцевої влади. На практиці
особливості окремих сільських територій обумовлені у більшості випадків
синергетичним впливом декількох факторів, серед яких можливо визначити
основний (один або декілька).
5. Авторське тлумачення методології брендингу передбачає, що така в
своїй

основі

ґрунтується

на

визначальній

ролі

положень

теорій

монополістичної та недосконалої конкуренції, а також загальної теорії ринку
в її класичній та неокласичній інтерпретації. Запропоновано оригінальний
підхід визначення сукупності різноаспектних інституційних особливостей
сільських територій з можливістю побудови інтегрального показника
«наявність інституційної історії». На прикладі окремих адміністративних
районів

показано

наявність

залежності

між

такими

інституційними

особливостями та соціально-економічним станом територій.
6. Контрактний підхід слід розглядати як перспективний і дієвий
фактор регулювання існуючих проблем вітчизняного сільського соціуму. В
методологічному аспекті питання може бути сформульованим як завдання
швидкої

адаптації

світового

досвіду

контрактного

регулювання

до

вітчизняних реалій. В своїй основі перспективи контрактного підходу
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обумовлені

здатністю

мінімізувати

трансакційні

витрати

учасників

економічних відносин як передумови до максимізації загальної вартості.
Забезпечення ринково прийнятної соціально-економічної ефективності
брендингу сільських територій вбачається через обґрунтування контрактного
змісту системи управління проектами брендингу, де основними стають зміст,
завдання, функції, основні елементи брендингового контракту як особливого
виду інституційної угоди за критерієм спрямованості (змісту) та регуляції
економічних відносин між основними групами економічних агентів, що є
реципієнтами і бенефеціаріями бренду.
Результати досліджень, наведені у Розділі 2, апробовано у працях
автора: [27; 30; 33; 34; 36; 37; 40; 151; 274].
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РОЗДІЛ 3
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД
БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

3.1. Забезпечення інституційних умов брендингу сільських
територій
Сучасний стан сільських територій в Україні об’єктивно вказує на
необхідність залучення нових джерел розвитку з огляду на унікальний
потенціал та відмінні можливості економічного зростання окремо взятої
сільської території, що потребує особливого підходу до зазначеного.
Авторський

підхід

в

контексті

даного

дисертаційного

дослідження

передбачає орієнтування на таку стратегію розвитку сільських територій, що
ґрунтується на залученні внутрішнього потенціалу унікальних для кожної
території ресурсів, активів тощо (рис. 3.1).
Забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій
залежатиме від здатності безпосередньо селян та організацій впливати на
можливість захисту власних інтересів як в економічному, так й владному
плані. Тому істотні зміни офіційної інституціональної основи настануть тоді,
коли в них зацікавлена сторона з достатньою силою може відстояти свою
позицію. Водночас процес змін може бути реалізованим через створення
якісно нових або трансформацію існуючих організацій як носіїв та ініціаторів
змін і як цілеспрямованих суб’єктів, спрямованих на максимізацію ефектів
від активної економічної діяльності.
Особливий характер ринкового реформування аграрного сектора
обумовлений унікальним співвідношенням впливу як економічних, так і
неекономічних факторів. Досвід України це яскраво підтверджує. Звідси
ефективність ринкової реформи обумовлена, в числі інших передумов,
здатністю до врахування та використання потенціалу неекономічних
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факторів. Актуальним представляється корегування реформ за принципом
реальної децентралізації. При цьому логічним вбачається трансформація
змісту наукових досліджень у цій галузі від етапу виявлення та опису
проблем до ідентифікації факторів розвитку, при чому із розробкою
конкретних економічних механізмів. Концептуальною основою таких
механізмів є поєднання економічних та соціальних пріоритетів розвитку, де
обов’язковим є реалізація унікальних для кожної громади факторів
конкурентної переваги.
Трансформаційний вектор

Індустріальний тип

Постіндустріальний тип

Негативні тенденції

Позитивні тенденції

підвищення рівня економічної
та політичної свободи;
 усталений ріст продуктивності
в інтенсивних секторах аграрної
економіки;
 багатоукладність та плюралізм
різних організаційних форм
у галузі;
 посилення інтеграції
із зовнішньоекономічними
процесами;
 підвищення в цілому рівня
якості життя.


загострення проблеми бідності
окремих верств населення;
 зменшення частки оплати праці
у витратах;
 згортання окремих галузей;
 депопуляція окремих сільських
територій, гендерні і демографічні
проблеми, проблеми сільської
молоді;
 зростання безробіття на сільських
територіях;
 посилення дефіциту бюджетів
сільських громад.


Напрями вирішення проблем
підвищення економічної влади селян та місцевих громад;
розвиток сільського самоврядування та розширення функцій
місцевих громад;
 диверсифікація та багатофункціональний розвиток сільських
територій;
 економічна реалізація інституційних активів сільських
територій.



Рис. 3.1. Концептуалізація наявних проблем в процесі ринкової
трансформації сільського соціуму та перспективи їх вирішення
Джерело: власні дослідження.
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Таким чином, все вище зазначене обумовлює потенційно перспективну
роль того напряму розвитку українських сільських громад, де в основу
закладено унікальні конкурентні переваги територій та місцевих економік.
Зазначений підхід до нової ідеології сільського розвитку може бути
означений як політика «внутрішнього розвитку» (авторський термін) і може
бути

відповідно

відображеним

у

таких

принципах:

1)

економічно

обґрунтованій соціалізації діяльності бізнесу на сільських територіях;
2) формування принципово нової ролі місцевих громад та громадських
організацій;

3) орієнтування на реальний стан і потенціал сільських

територій з використанням унікальних у кожному разі конкурентних переваг;
4) нова формула співпраці «держава – бізнес – місцеві громади – громадські
організації» із новими функціями, правами, механізмами впливу для кожної
групи агентів; державна підтримка лише в рамках такої ідеології розвитку;
5) багатофункціональна модель розвитку сільських територій та місцевого
бізнесу; 6) принципово нова роль внутрішнього для громади капіталу з
огляду на використання унікальних конкурентних переваг, наявних у кожної
сільській громаді; 7) орієнтування на постіндустріальні економічні фактори:
передусім

нові

інформативне,

маркетингові
логістичне

технології,

підтвердження;

які
8)

матимуть
інвестиції

іміджеве,
цільового,

інноваційного змісту у місцеві економіки сільських територій.
Все вищезазначене відбиває характеристики моделі розвитку, в основі
якої мають місце унікальні переваги (фактори) окремої сільської громади та
території, тобто бренд сільської територій. Саме цей фактор досі був
практично не задіяним у реформах.
Обґрунтування ефективної моделі сільського розвитку на основі
брендингування потребує опису передумов формування відповідних засад.
Для цього слід навести аргументи на користь усталеної наявності елементів
потенційного брендингу окремо взятих сільських територій з ідентифікацією
їх перспектив. В свою чергу, цікавість представляє встановлення залежності
між інституційними та економічними факторами розвитку сільських громад

125

України, тобто економічна інтерпретація норм, традицій, культурних,
історичних та інших особливостей сільських територій як локальних
економічних систем, уособлених як унікальні місцеві економіки. Це потребує
дослідження соціально-економічного стану окремих сільських територій,
здійснення

оглядів

принципів

інституціональної

теорії

в

контексті

можливості їх використання в ринкових реформах в Україні, визначення
інституційних

особливостей

даних

об’єктів

і

зв’язку

між

такими

особливостями та соціально-економічним станом сільських громад.
Ідея досліджень будувалася на припущенні про істотну роль
неекономічних факторів у формуванні економічних показників сучасних
місцевих економік в ретроспективному аспекті. Такі неекономічні фактори
визначаються реально існуючими активами інституційного змісту.
Проблемне поле методології обумовлено полярністю ідей класичної
(неокласичної) ринкової теорії з одного боку та інституційної теорії – з іншої.
Звідси основними стали наступні тези: 1) є важливі інституційні фактори, які
визначають економічне середовище українського сільського соціуму;
2) інституційних факторів, які б мали суттєву економічну роль, не існує.
Підтвердження якоїсь із гіпотез може і повинно бути покладено в
основу корегування реформ, орієнтованих на наявність чи відсутність
неекономічних факторів щодо кожної місцевої економіки. При цьому і
перспектива

брендингу

сільських

територій

логічно

обумовлена

співвідношенням ринкових та інституційних факторів.
Вважаємо найбільшою теоретичною проблемою інституціоналізму
відсутність

прикладного

підтвердження

інституційного

впливу

неекономічних факторів на соціально-економічний стан сучасних об’єктів. В
контексті даного дослідження – сільських територій. І світовий, і вітчизняний
досвід подібних досліджень надає мало переконливу в емпіричному підтексті
інформацію. Тому актуальність ідентифікації такого зв’язку представляється
достатньо високою. Досліджувалися сільські громади Поділля з історією
щонайменше 300-літньої

давності, тому,

за

гіпотезою дослідження,
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інформація з історичних та інших особливостей їх господарського розвитку
дозволятиме визначити вплив на сучасний стан сільських громад.
Слід зазначити, що категорія «інституційність» в контексті предмета
дослідження трактується авторами в руслі аналітичного процесу визначення
унікальних для кожної сільської громади (території) норм, традиції, звичаїв,
які мають безпосереднє економічне тлумачення та потенціал впливу на стан
місцевої економіки. Важливим при цьому є те, що ці унікальні фактори
повинні мати формалізацію у вигляді певних явищ за емпіричного
відображення

останніх.

Відповідно,

до

функціональних

факторів

інституційного змісту на рівні окремої сільської громади віднесено:
1) історію села; 2) особливу господарську історію; 3) конфесійні особливості
громади; 4) особливу культурну історію; 5) факти історично підтвердженої
конфліктності.
Безпосередньо у дисертації досліджувалася інформація про села на
предмет пошуку тих унікальних особливостей, які можуть потенційно бути
покладеними у розробку бренду даної сільської території. Для проведення
дослідження обрано 28 сільських населених пунктів Жмеринського району
Вінницької області із 37 всього за критерієм доступності інформації про їх
соціально-економічний стан натепер. В дослідженні особливо звертали увагу
на уникнення вибіркового підходу, тому аналізувалися всі без виключення
громади. До показників останнього віднесено: рівень зафіксованого
безробіття,

показники

щодо

підприємницької

активності,

а

також

демографічні пропорції населення на території сільських громад. В якості
функціональних вивчалися історичні факти, які б свідчили про наявність
яскраво виражених особливостей розвитку сільських громад в історичному
контексті, насамперед щодо господарського, культурного, конфесійного
аспектів життя громад. Для цього проведено аналіз архівних джерел, які б
засвідчили про історію сіл, а також інформацію про унікальні пам’ятки
історії, архітектури, природи. Інформація бралася з паспортів сільських та
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районних рад, різноманітних історичних джерел, особистих спостережень,
результатів інтерв’ювань і опитувань (Додатки Ж та З).
Результати дослідження вказують на те, що для практично всіх
населених пунктів характерною є наявність власної, унікальної історії, яка
вбачається детермінантою брендинг-проектів сільських територій. При цьому
є підстави здійснити групування таких факторів. Перспективність концепту
брендингового розвитку вітчизняних сільських територій обумовлена
наявністю об’єктивних передумов. Так, по сільським населеним пунктам
окремих адміністративних районів Вінницької області, у понад 90 % випадків
умови для територіального брендингу були наявними, що підтверджує
доцільність обґрунтування механізму їх залучення.
Слід відзначити, що всі досліджувані сільські громади мали значну
історію. Так, найпізніші згадування датувалися ХVІІ ст., найдавніші – ХІ ст.
Тому за цим показником всі об’єкти відзначено як такі, що мають відповідну
ретроспективу.

При

цьому

важливими

виявилися

такі

фактори:

1) особливості заснування села; 2) наявність архітектурних та релігійних
пам’яток історії; 3) зв’язок із легендарними, відомими особистостями
польського чи українського, рідше – російського походження; 4) особливості
господарсько-економічної історії, пов’язаної з багатонаціональністю та
широким спектром конфесійної приналежності; 5) співзвучність назв
місцевості. Зазначені дані інтерпретовано у відповідні брендові умови.
В табл. 3.1 наведено авторські тлумачення можливих назв торгівельних
марок, що може бути редаговано чи поглиблено. В даному випадку ідеологія
створення бренду території передбачає формування: візуально-асоціативного
сприйняття на рівні первинного розпізнавання бренду, образу та репутації в
контексті унікальних територіальних особливостей на рівні логічної
інтерпретації бренду за територіальними характеристиками, а також
причетності до культурно-етичних елементів бренду та на цій основі –
філософії як головної ідеї бренду.
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Таблиця 3. 1
Брендові передумови розвитку сільських громад
Жмеринського району Вінницької області
Назва села

Імідж можливого бренду

1

2

смт. Браїлів

Історично-канонічний, згадка про
видатні, легендарні особистості,
польські коріння, назва місцевості.

Історичний (акцент на легендарні
с.Олександрівка господарські риси старообрядців),
назва місцевості.
Історичний, згадка про видатні,
с. Біликівці
легендарні особистості, польські
коріння, назва місцевості.
Історичний, згадка про видатні,
легендарні особистості, українськос. Демидівка
козацькі та польські коріння, назва
місцевості.
с. Дубова
Історичний, назва місцевості.
Історичний (акцент на легендарні
с. Жуківці
господарські риси старообрядців),
назва місцевості.
с. Камяногірка

Історично-канонічний, назва місцевості.

с.
Кармалюкове

Історичний, згадка про видатні,
легендарні особистості, українськокозацькі коріння, назва місцевості.
Історично-канонічний, згадка про
видатні, легендарні особистості,
польські коріння, назва місцевості.
Історично-канонічний (акцент на
легендарні господарські риси
старообрядців), згадка про видатні,
легендарні особистості, польські
коріння, назва місцевості.
Історичний, назва місцевості.
Історичний, назва місцевості.
Історичний (акцент на легендарні
господарські риси старообрядців), назва
місцевості.
Історичний, згадка про видатні,
легендарні особистості, польські
коріння, назва місцевості.
Історично-канонічний (акцент на
легендарні господарські риси
старообрядців), згадка про легендарні
особистості, українсько-козацьке
коріння, назва місцевості.

с. Кацмазів
с. Коростівці
с. Курилівці

с. Леляки
с. Лисогірка
с. Людавка
с. ЛукаМовчанська

с. Мовчани

с. Носківці

Історично-канонічний, назва місцевості.

Можливі торгові марки
і бренди (авторське бачення)
3
ТМ «(Браїлівський) Палац»,
«Храми Браїлова», «Край
(пам’ять) Потоцьких»,
«Браїлів».
ТМ «Сади старовірів»,
«Кучманський шлях»,
«Олександрівка».
ТМ «Біликівці»,
«Стреченовичі».
ТМ «(Козак) Демид»,
«Демидівка», «Козацька
слава», «Край (пам’ять)
Потоцьких».
ТМ «Дубовий гай», «Дубова»
ТМ «Сади старовірів»,
«Жуківці».
ТМ «Камяногірка».
Камяногірський храм».
ТМ «Кармалюк»,
«Кармалюкове».
ТМ «Кацмазів»
«Край (пам’ять) Замойських».
ТМ «Сади старовірів»,
«Курилівці», «Край (пам’ять,
слава, подвиги) Звіногродського», «Курилівецькі
храми».
ТМ «Леляки», «Мідна епоха»
ТМ «Лисогріка», «Згар».
ТМ «Сади (золото)
старовірів», «Людавка».
ТМ «Лука», «Край
(пам’ять, слава, подвиги)
Любомирських».
ТМ «Козак Мовчан»,
«Козацька слава», «Мельник
Андрій», «Мовчанські храми».
ТМ «Палац», «Носківецькі
храми», «Носківці».
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1
с. Потоки
с. Почапинці
с. Рів

с. Северинівка

с. Сербинівці
с. СлободаМежирівська

2
Історичний, назва місцевості.
Історичний, назва місцевості.
Історичний (акцент на економічну
історію місцевості), назва місцевості.

Історичний, згадка про видатні,
легендарні особистості, польські
коріння, назва місцевості.

ТМ «Северинівський палац»,
«Северинівка», «Скіфський (е)
журавель (золото)», «Край
(пам’ять, слава, подвиги)
Любомирських (Потоцьких)»,
«Северин Потоцький»
ТМ «Сербинівка», «Край
(пам’ять, слава, подвиги)
Сербинівських»,

Історичний, назва місцевості.

ТМ «Слобода-Межирівська»

Історико-архітектурний, згадка про
видатні, легендарні особистості,
польські коріння, назва місцевості.

Історичний, (акцент на економічну
історію місцевості), згадка про видатні,
с. Станіславчик
легендарні особистості, польські
коріння, назва місцевості.
с. Стодульці
ТМ польське
коріння

Продовження табл. 3.1
3
ТМ «Потоки»
ТМ «Почапинці»
ТМ «Золото Межиріва»

Історичний, згадка про видатні,
особистості, польські коріння, назва
місцевості.

с. Тарасівка

Історичний, назва місцевості.
Історично-канонічний, згадка про
с. Телелинці
легендарні особистості, українськокозацьке коріння
Історично-архітектурний, (акцент на
с.Чернятин
економічну історію місцевості та
ТМ
унікальні господарські риси
старообрядці, старообрядців), згадка про видатні,
палац
легендарні особистості, польські
коріння, назва місцевості.
Джерело: власні дослідження.

ТМ «Станіславчик»,
«Золото Станіславчика»,
«Станіслав Потоцький»
ТМ «Стодульці», «Край
(пам’ять, слава, подвиги)
Калинських»
ТМ «Тарасівка»
ТМ «Козак Тулин»,
«Телелинецькі храми»
ТМ «Чернятин», «Сади
(золото) старовірів»,
«Чернятинський палац»,
«Вітославські», «Львови».

В контексті даного дослідження зроблено висновок про те, що кожна
сільська територія володіє чимось унікальним, що може бути ефективно
використаним у побудові брендингових стратегій розвитку. Лише в одному
випадку із 28 автором не знайдено яскраво вираженого фактора, але й у
такому випадку йдеться про актуальність більш детальних польових
досліджень.
Брендингові фактори безпосередньо охоплюють і соціальний, і
духовний, і національно-ментальний

вимір. Функціональний його аспект

формуватиметься в процесі створення конкретних торгівельних марок,
брендів, для чого незамінною повинна стати діяльність як бізнесу, так й
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місцевих громад. Відтак, останні стають основним ініціатором проекту, тобто
тими агентами, що першими усвідомили новий шлях вирішення традиційних
проблем, потребу у змінах і що здійснює перші попередні дії: пошук та
аналіз інформації, формулювання основних елементів проекту тощо. В свою
чергу, не вбачається суттєва потреба в окремому механізмі державного
регулювання, що, по-перше, надає можливість уникнути бюрократичної
залежності, по-друге, не залежати від можливих фінансових допомог,
реалістичність яких є сумнівною.
В табл. 3.2 наведено узагальнення результатів дослідження по селах
Жмеринського району Вінницької області за наведеними вище факторами. За
наявністю (або відсутністю) таких історичних особливостей авторами
зроблено заключний лінгвістичний висновок про наявність (І варіант) або
відсутність (ІІ варіант) унікальної інституційної історії.
Таблиця 3.2
Ідентифікація наявності інституційної історії сільських громад
Жмеринського району Вінницької області
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва села
2
Браїлів
Біліківці
Демидівка
Дубова
Жуківці
Камяногірка
Кармалюкове
Кацмазів
Коростівці
Курилівці
Леляки
Лисогірка
Людавка
ЛукаМовчанська
Мовчани
Носківці
Олександрівка
Потоки
Почапинці
Рів

Давня
історія
села

Господарська
історія

Конфесійна
історія

Культурна
історія

Деструктивна
історія

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6
+
-

7
+
+
+
+
+
+

Заключний
лінгвісттичний
висновок
8
+
+

+

-

+

-

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
-
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1
21
22
23
24
25
26
27
28

Продовження табл. 3.2
7
8
+
+
-

2
3
4
5
6
Северинівка
+
+
+
Сербинівка
+
Слобода+
Межирівська
Станіславчик
+
+
+
Стодульці
+
+
Тарасівка
+
+
Телелинці
+
+
Чернятин
+
+
+
+
Примітка: «+» означає наявність даного фактора, «–» – відсутність.
Джерело: власні дослідження.

+
+

Як показали результати дослідження, особливості господарської історії
громад на цій території обумовлені насамперед впливом старообрядців, які
становили найактивніші економічні верстви населення. Іншими прикладами є
факти активного підприємництва у громадах з боку польського та
єврейського населення; до таких віднесено 7 із 28 громад. Конфесійні
особливості визначалися за історичними фактами функціонування релігійних
общин, храмів, споруд у 18 випадків із 28; окремо при цьому слід зазначити
численні факти багатоконфесійного співіснування протягом століть.
Культурні особливості обумовлені будівництвом польськими чи
російськими вельможами у різні періоди палаців та інших архітектурнопаркових споруд, такі зафіксовано у 5 випадках. Деструктиви визначалися за
історично підтвердженими фактами спротиву, бунтів, пограбувань і погромів
у громадах (наприклад, щодо с. Кармалюкове у стародавніх документах
неодноразово відзначалося, що місцеві жителі схильні до крадіжок; іншим
прикладом слугував факт того, що с. Потоки із давніх часів заселялося
непокірними селянами тощо). Відповідні випадки припадали здебільшого на
ХІХ ст. та у 1905–1907 та 1917 рр. Загалом наявність історичного
деструктивну розглядалася скоріше як негативне явище, що зменшує
«вартість» інституційних активів даної сільської громади. За сукупністю
вищевикладених особливостей зроблено висновок, що із 28 громад 7 (25 %)
мають особливу інституційну історію (села Браїлів, Людавка, Носківці,
Олександрівка, Северинівка, Станіславчик і Чернятин).
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Безпосередні результати досліджень взаємозв’язку між інституційними
особливостями сільських територій України та станом їх місцевих економік
за порівняння обох вище названих груп громад дозволило визначити
наступні дані (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Соціально-економічні показники інституційної історії сільських громад
Жмеринського району Вінницької області, 2015 р.

№
п/п

Назва
села

Кількість
фермерів на
1000 жителів/
офіційно
зареєстрованих
приватних
підприємств на
1000 жителів
1,9/3,5
0,5/0,9
0,7/1,1
0,8/1,0
0,6/0,9
0,9/1,1
0,6/0,8
0,2/0,6
0,3/0,7
0,4/0,8
0,4/0,9
0,5/0,9
1,1/1,9

Рівень
безробіття, %

Частка
населення
допенсійного
віку
(до 60 років),
%

Браїлів
3,9
81
Біліківці
0,2
72
Демидівка
4,6
72
Дубова
5,5
70
Жуківці
0,2
76
Камяногірка
14,2
55
Кармалюкове
2,2
68
Кацмазів
3,0
55
Коростівці
22,5
82
Курилівці
36,1
86
Леляки
14,6
78
Лисогірка
49,8
63
Людавка
24,4
70
Лука14 Мовчанська
0,5/0,7
0,4
71
15 Мовчани
0,6/0,9
34,3
72
16 Носківці
0,5/0,8
0,5
76
17 Олександрівка
0,8/1,1
0,5
77
18 Потоки
0,4/0,6
1,7
67
19 Почапинці
0,5/1,0
17,0
69
20 Рів
0,3/0,4
3,8
82
21 Северинівка
0,9/1,3
7,4
80
22 Сербинівка
0,7/1,2
0,5
76
Слобода23 Межирівська
0,9/1,4
1,0
75
24 Станіславчик
1,6/2,2
35,1
77
25 Стодульці
0,9/1,2
34,0
73
26 Тарасівка
1,0/1,3
40,7
70
27 Телелинці
0,7/0,9
1,6
68
28 Чернятин
2,1/2,7
7,0
71
Середнє по наявності
інституційної історії
1,3/1,9
11,3
76
Середнє за відсутності
інституційної історії
0,6/0,9
13,7
71
Джерело: власні дослідження за даними вказаних сільських громад.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Щільність
населення
на території
сільської
ради,
осіб/кв.км
84,6
34,5
34,0
22,1
26,8
26,4
22,5
24,1
25,7
16,7
43,4
13,1
14,6
23,3
20,6
33,3
48,0
13,3
17,7
34,4
57,2
43,5
23,4
18,9
29,9
24,2
21,6
67,2
46,3
25,7
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Відтак, громади з інституційною історією характеризувалися значно
вищою щільністю населення – відповідно 46,3 і 25,7 осіб на 1 кв.км, тобто
майже удвічі. Пояснити це можливо саме тим, що такі села були із давніх
часів більшими за розмірами і чисельністю населення. Але опосередковано
це також можна пояснити фактом сприятливіших умов життя саме в цих
умовах. Так, с. Станіславчик та Браїлів у минулому були містечками і
районними центрами. Демографічний стан був більш сприятливим у селах з
інституційною історією – частка населення допенсійного віку становила
відповідно 71,0 та 76,0 %.
Показники підприємницької активності істотно вищими виявлено у
громадах з інституційною історією. Так, у цьому випадку кількість фермерів
та офіційно зареєстрованих приватних підприємців на 1000 жителів склало
відповідно 1,3 та 1,9, тоді як в іншій групі – лише 0,6 і 0,9. Натомість такий
важливий економічний показник як рівень зафіксованого безробіття надав
скоріше суперечливу інформацію. У різних селах цей показник коливався в
межах 0,2–49,8 %, що свідчить про недосконалість методики визначення
цього показника та обмежену інформативність даних. В середньому за
групами громад у сільських територіях з інституційною історією зафіксовано
11,3 % безробітних, тоді як в іншій – 13,7 %.
Однак, у такому вигляді зазначені дані навряд чи можна визнати як
коректні. Йдеться про відсутність належного обліку чи небажання селян в
окремих випадках реєструватися безробітними в силу якихось причин (або ж
навпаки наявності масової практики отримання статусу безробітного за
умови прихованої чи неповної зайнятості). Звідси наведені дані є швидше
наближеними до реальних.
Потребує уточнення гіпотеза, за якою більш сприятливий соціальноекономічний стан та позитивна динаміка показників мали місце у більших за
чисельністю населених пунктах. Для перевірки залежності здійснено аналіз
інформації стосовно інших адміністративних районів Вінницької області.
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Відповідний цифровий масив, за певних незначних відмінностей, дозволяє
стверджувати про аналогічний розподіл і кореляцію даних (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Соціально-економічні показники інституційної історії
сільських громад Вінницької області, 2015 р.
Показники
Частка громад із унікальною
інституційною історією, %
Кількість фермерів на 1000 жителів/
офіційно зареєстрованих
приватних підприємств
на 1000 жителів*
Рівень безробіття, %*
Частка населення допенсійного віку
(до 60 років), %*
Щільність населення на території
сільської ради, осіб/кв.км*

Адміністративні райони
МурованоБарський
Шаргородський
Куриловецький
21,0

19,0

26,0

1,2/1,4
0,7/0,9

1,1/1,9
0,3/0,8

1,0/1,1
0,5/0,7

17,5/14,0

23,4/16,6

19,8/15,0

72,0/77,3

70,2/78,5

68,4/75,3

24,7/39,5

20,9/37,5

19,4\45,3

Примітка: * – у чисельнику – дані по сільських громадах із унікальною
інституційною історією, у знаменнику – в іншій групі сіл.
Джерело: авторські розрахунки за даними сільських громад відповідно
до статистики районних адміністрацій, а також з використанням
даних з [209–211].

Звідси можна стверджувати, що сільські громади із унікальною
інституційною історією характеризувалися дещо кращими соціальноекономічними показниками. Водночас, не зважаючи на фіксацію певних
відмінностей, отримані результати слід тлумачити з акцентуванням уваги
насамперед на наявності достатньо нечітко вираженої тенденції залежності
стану сучасних сільських громад від інституційних факторів. Іншого боку,
потребує

більш

коректного

методичного

забезпечення

інтерпретація

критерію «рівень підприємницької активності». Очевидно, в процесі
ринкових реформ неекономічні фактори не відіграли суттєвої ролі у тому, що
якась громада, маючи інституційну історію (тобто певні потенційні переваги)
використала це належним чином. Швидше наявність інституційної історії
громад виявилося фактором, що якоюсь мірою компенсував негативні
наслідки реформування.
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Слід зазначити відсутність прикладів успішної реалізації сільськими
громадами Вінниччини потенціалу ринкових реформ, в результаті чого їх
соціально-економічний стан істотно поліпшився б і відрізнявся від інших
(при цьому не брали до уваги поширену ситуацію щодо приміських сіл, які
відносно швидко зникають під впливом процесів прискореної урбанізації).
Аналогічною є ситуація і в Україні в цілому. Звідси реформи повинні набути
корегування саме з огляду на наявність інституційних особливостей
конкретних місцевих економік. Це означає і перегляд парадигми реформ, яка
має

трансформуватися

від

національного

до

територіального

рівня

орієнтування на первинні економіки і соціуми громад. У цьому полягає
практична значущість інституційного підходу.
Наведені дані є прикладом ініціації пошуків у напрямі побудови
регіональних (територіальних) брендів, реципієнтами чого виступатимуть як
бізнес, так й сільські громади. На даному етапі брендингових досліджень
витрати на їх здійснення є мінімальними, а інформація – максимально
доступною.
Запропонований підхід має потенціал до широкого використання в
економічних дослідженнях в силу можливості інтерпретації взаємозв’язку
економічних та неекономічних факторів розвитку депресивних місцевих
економік, до яких відносяться сільські території України. Наразі питання
чіткого економічної оцінки інституційних факторів можна віднести до
найменш висвітлених як у вітчизняній, так й світовій економічній теорії. До
проблемних аспектів зазначеного підходу слід віднести суб’єктивність
оцінки різних за своєю природою та кількісною інтерпретацією критеріїв.
Вирішення цього протиріччя методично вбачається у розробці спеціальної
системи нечітко-множинного оцінювання та відповідної бази експертних
знань.
Отримані результати доцільно використовувати на макроекономічному
рівні побудови загальної регулятивної політики, у т. ч. стосовно можливого
корегування ідеології та практики подальшого ринкового реформування
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галузі. Водночас потенціал використання інституційних особливостей
сільських територій саме як джерел можливого економічного зростання
обумовлює їх практичну цінність на рівні мікрорегіональної політики
управління розвитком місцевих економік. В контексті даного дослідження
головним результатом слід вважати підтвердження ефекту наявності
унікальних для більшості сільських громад активів інституційного змісту, які
можуть бути ресурсом і потенціалом для брендингового розвитку.
Такими чином, результати дослідження засвідчили про наявність
достатньо нечітко вираженої тенденції залежності сучасних економічних
показників

розвитку

сільських

громад

від

інституційних

факторів

ретроспективного змісту. Формальне існування певних переваг зафіксовано.
Враховуючи зазначене, зростає актуальність пошуку напрямів реалізації
наявних унікальних особливостей сільських територій через призму
визначення їх конкурентної ідентичності.

3.2. Конкурентна ідентичність сільських територій
З метою визначення рівня ефективності бренду сільської території
необхідним є виявлення існуючих методів оцінки. Натепер у науці не існує
методично єдиного підходу, комплексу показників до оцінки ефективності
бренду для різних об’єктів: продукції, підприємства, території. Як стверджує
В. Костинець, категорія «бренд» є такою, що не передбачає щільного зв’язку
між затратами на його формування і просування та кінцевими фінансовими
результатами [107, с. 160–165]. Методи оцінювання ефективності бренду
відображають лише певну конкретну мету, не використовуючи цілісної
системи показників і критеріїв оцінки.
Як свідчить аналіз фахової економічної літератури, відокремлюють
підходи і технології визначення ефекту бренду за напрямами: фінансові
моделі; моделі, засновані на психологічних і поведінкових мотивах
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споживача; комплексний підхід (фінансово-поведінкова модель); модель
«витрати/доходи» [91]. Методики будуються на основі використання
маркетингових, соціологічних і фінансово-економічних підходів. Так, при
моделях, що орієнтовані на якісні показники, ефект бренду визначається як
цінність

додаткових

популярності,

переваг

прихильності,

продукту
лояльності.

або

послуги,

як

Використовуючи

індикатор
фінансово-

економічний підхід, ефект бренду виражається кількісно, відповідно до
монетарної величини його вартості. Визначаючи соціально-економічний
ефект бренду, дослідники зазвичай використовують методичні розробки
відомих консалтингових компаній Interbrand, BrandFinance, V-Ratio Business
Consulting Company, а також наукової інституції Marketing Science Institute
[16]. Достатньо ґрунтовними є дослідження вітчизняних методик оцінки
ефективності бренду, які здійснено Н. Королюком, та іноземних методик, які
мали відображення в працях Л. Яцишина та Л. Панасенко [105; 248; 176].
Узагальнення сучасних методик оцінки ефективності бренду та змістовна їх
характеристик наведена у Додатку И.
Представлені та достатньо ґрунтовно розкриті методики оцінки
ефективності бренду мають свої переваги й недоліки. Так, для більшості
моделей оцінки ефективності бренду, запропонованих іноземними вченими,
характерна передумова про необхідність використання споживчих і
фінансово-ринкових

метрик

для

отримання

адекватного

оціночного

показника [71; 255–257]. Цю позицію поділяє Л. Панасенко, однак жодна з
моделей оцінки не охоплює повною мірою всі необхідні показники [176].
Одним з найбільш перспективних підходів для розвитку нової,
інтегральної моделі оцінки ефективності брендингу, за думкою Л. Панасенко,
є модель контактного брендингу С. Девіса і М. Данна [72]. Вибір метрик
ефективності

контактного

брендингу

як

основоположних

в

системі

показників ефективності заходів брендингу в цілому пояснюється тим, що
вони: 1) є практично-орієнтованими, оскільки дозволяють оцінити, як бренд
проявляє себе за межами компаній з погляду очікувань покупців і дій
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конкурентів; 2) надають інформацію для прийняття продуманих стратегічних
і

тактичних

рішень

зі

створення,

просування

й

післяпродажного

обслуговування бренду; 3) забезпечують діагностику впливу бренду на
ефективність бізнесу; 4) дозволяють компанії більш ефективно розміщувати
інвестиції в підтримку та розвиток брендів; 5) виступають відправними
базовими показниками (показниками ефекту першого рівня – ефекту
сприйняття), на основі яких можна вибудовувати ланцюжок поведінкових,
ринкових і фінансових показників оцінки ефективності брендингу. Проте і
модель контактного брендингу С. Девіса і М. Данна спрямована на оцінку
ефективності бренду саме підприємства, а не території, у т. ч. сільської, що
обмежує її методичний потенціал у контексті даного дослідження.
Відносно моделей оцінки ефективності бренду, запропонованих
іноземними консалтинговими компаніями, то вони не врахують суб’єктнооб’єктну природу сприйняття комплексу ресурсів, які обумовлюють
територіальну привабливість, чим ускладнюють визначення детермінуючого
впливу бренду на розвиток сільських території.
За

результатами

оцінки

можливості

використання

сучасних

вітчизняних розробок встановлено, що існують суттєві перешкоди для
отримання об’єктивного результату. Основним недоліком методичного
підходу О. Кендюхова та Д. Файвішенко вбачається обмеженість інформації
про конкурентів та їх діяльність й дослідження фактично лише соціальної
ефективності бренду, Ф. Євдокимова – концентрація лише на продукції як
об’єкті брендингу та обмеженість використання цього підходу для
дослідження брендингу сільських територій [73; 97; 226].
Відтак, в контексті наведених аргументів, найбільш методично
коректним для оцінки територіального брендингу слід визнати вже згаданий
вище підхід С. Анхольта – «концепція конкурентної ідентичності території».
При розгляді проблематики територіального брендингу стосовно сільських
територій України вбачається доцільним уточнення і доповнення цієї
концепції. Йдеться про уточнення змісту окремих елементів, зміни їх назви,
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введення додаткових та об’єднання інших. Результати зазначеного наведено
у табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Відповідність авторського підходу з аналізу конкурентної ідентичності
сільських територій до концепції С. Анхольта
Елементи
концепції
конкурентної
ідентичності
за С. Анхольтом

Тлумачення з врахуванням
особливостей брендингу
сільських територій

Елементи
ідентичності згідно
авторського підходу

Коефіцієнт
важливості
фактору*
[1,0…2,0]

Туристична активність. Туристична привабливість
територій. Сукупність елементів конкурентоспроможного
Туризм
туризму на даній території (інфраструктура, туристичний
бізнес тощо).
Наявність виробництва унікальних
Брендова
Експортні
товарів та послуг, які притаманні
спеціалізація регіону
бренди
тільки цій території.
Особливість дій місцевої влади, у т.ч. прозорість,
відсутність корупційної складової, лідерські та моральноПолітика
етичні якості керівників; бажання місцевої влади до
співпраці з бізнесом та інвесторами.
Інвестиційна привабливість території. Рівень розвитку
підприємництва та його схильність до співпраці в рамках
Бізнес та
брендингу сільських територій. Наявність і доступність
інвестиції
об’єктів, що представляють інвестиційний інтерес. Ціни
на нерухомість, оренду, рівень заробітної плати.
Загальний культурний рівень
населення. Наявність (відсутність)
соціальних груп із деструктивною
Культура
поведінкою. Наявність особливих
культурних цінностей та якостей у
населення. Культура праці та побуту.
КЛС
(культура, люди,
Економічна активність населення.
соціальна
Особливість поведінки людей, що
інфраструктура)
представляють дану територію
(рівень доброзичливості,
комунікабельності бажання
Люди
працювати і співпрацювати в рамках
брендингу сільських територій.
Особлива ментальність населення,
характер поширення бідності.
Наявність унікальних особливостей
Інституційна
даної території в історичному,
історія
культурному, конфесійному
території (ІІТ)
аспектах.
Наявність унікальних ландшафтноЛандшафтнорекреаційних особливостей даної
рекреаційний
території.
потенціал (ЛРП)
Примітка: * – за результатами експертних опитувань.
Джерело: власні дослідження та співставлення з науковими даними [6–7].

1,5

1,0
2,0

1,0

1,0

1,5

1,5
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Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що попередній
фактор «експортні бренди» не доцільно застосовувати до вітчизняних
сільських територій в силу їх фактичної відсутності. Натомість певна
спеціалізація у виробництві товарів та послуг присутня – наприклад, як вже
згадувалося,

с.

Медвеже

Вушко

Вінницького

району

традиційно

спеціалізувалося на вирощуванні посадкового матеріалу у садівництві та
ягідництві, можна навести численні інші приклади. Така (і подібна в інших
випадках) спеціалізація носить характеристики брендів, принаймні як
передумова до їх формування. Звідси вважали більш коректним назвати цей
елемент концепції як «брендова спеціалізація регіону».
Відповідно до концепції С. Анхольта, наведено як окремі елементи
концепції «культура» і «люди». Однак зміст цих факторів охоплює
наближені якості, бо так чи інакше йдеться про культуру людей, що
проживають на даній території, в широкому сенсі сказаного, у т.ч. негативні
характеристики (наприклад, деякі села, що досліджувалися у дисертації,
традиційно відзначалися правопорушеннями і схильністю до злочинів).
Звідси запропонували об’єднати ці фактори, додавши також характеристику
«соціальна інфраструктура», під чим розуміли майновий стан, поширення
бідності, інфраструктура населених пунктів у сільських громадах. Відповідно
це було об’єднано в елемент територіальної конкурентної ідентичності
«КЛС» (культура, люди, інфраструктура).
В

свою

чергу,

запропоновано

додати

до

переліку

елементів

ідентичності такі, як «інституційна історія території» (ІІТ) та «ландшафтнорекреаційний потенціал» (ЛРП). Щодо першого, то позицію автора достатньо
детально

викладено

у

попередніх

підрозділах

дисертації

з

чітким

визначенням складових такої історії, методики її визначення та економічної
інтерпретації. Елемент ЛРП представляється також як істотний і достатньо
важливий фактор ідентичності територій, що цілком має брендові ознаки.
Українські села, як правило, розташовані у чудовій природній місцевості, що
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вже є унікальною особливістю. Значна частина сіл має водночас безпосередні
передумови для здійснення різнобічної рекреаційної діяльності.
Вважаємо, що всі елементи конкурентної ідентичності сільських
територій мають різне значення для формування територіального брендингу,
хоча у початкових версіях концепту С. Анхольта цього не відзначалося. При
оцінці такого значення запропоновано шкалу від 1 до 2 балів, тобто 1,0, 1,5 та
2,0 бали. Нижче представлено результати експертних опитувань викладачів
економічних дисциплін Вінницького національного технічного університету,
які проведено

у березні 2016 р. під час ділової гри щодо моделювання

територіального брендингу. Опитувалося 17 осіб, коефіцієнт конкордації
становив близько 0,8 в.од.
За такими оцінками найвище значення мав фактор «політика» (місцевої
влади) (2,0 балів); аргументація зазначеного полягала у тому, що лише при
наявності необхідних якостей цього інституту брендинг сільських територій
може взагалі бути ініційованим та реалізованим. Тобто цей фактор є
незамінним і необхідним саме як елемент бренд-менеджменту. Нижчі
значення (1,5 балів) мали такі фактори, як «туризм», «інституційна історія»
та «ландшафтно-рекреаційний потенціал»; аргументація цього полягала
здебільшого у тому, що відсутність цих складових ускладнює формування
бренду, тоді як наявність – істотно посилює. Найменше значення (1,0 бали)
мали фактори «бізнес та інвестиції», «брендова спеціалізація регіону» та
«люди, культура, соціальна інфраструктура»; це пояснювалося тим, що
наявність

(чи

відсутність)

цих

передумов

не

є

критичним

для

територіального брендингу, а при наявності всіх інших складових, навіть при
початковій

відсутності,

можуть

бути

відносно

швидко

сформовані,

реалізовані та трансформовані у сприятливі функціонально параметри.
Оцінку реальних об’єктів стосовно територіальної ідентичності
проведено на прикладі сільських громад Жмеринського району Вінницької
області, дані по яких наведено вище у дисертації. Для цього здійснено оцінку
кожного із елементів ідентичності відповідно до авторського варіанту. У
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підсумку оцінки додавалися як загальні. При цьому, вказувалася позиція
реальної наявності ідентичності за даним фактором (Р), чи це є швидше
потенційним фактором, що потребує додаткових досліджень та заходів із
позиціонування в рамках бренд-менеджменту (П). Відповідні результати
наведено у табл. 3.6. При аналізі даних слід зазначити, що позицію ЛРП
оцінено лише автором дисертації і лише як наближену. Коректна ж оцінка
потребує залучення фахівців з питань рекреації, оздоровлення, оцінки
географічних властивостей тощо.
Таблиця 3.6

КЛС

4
1/ПР (2)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)

5
2/ПР (2)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)

6
3/П (3)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
2/П (2)
2/П (2)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)

7
5/Р (7,5)
2/ПР (3)
3/ПР (4,5)
1/ПР (1,5)
3/ПР (4,5)
1/П (1,5)
1/П (1,5)
1/П (1,5)
-/П (-)
2/П (3,0)
2/П (3,0)
1/П (1,5)
2/П (3,0)
1/П 1,5)
2/П (3,0)
2/П (3,0)
1/П (1,5)
1/П (1,5)
-/П (-)
1/П (1,5)

8
1/П (1,5)
1/ПР (1,5)
2/ПР (3)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)

9
20,0
5,5
8,5
4,0
8,0
4,0
4,0
4,0
2,5
5,5
5,5
4,0
6,5
4,0
6,5
6,5
5,0
4,0
2,5
4,0

Частка від найбільш можливої
оцінки, %**
Наявність реально існуючих (Р)
та потенційних (П) переваг***

Бізнес та інвестиції

3
1/РП (1)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
1/ПР (1)
-/П(-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
1/П (1)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
1/П (1)
-/П (-)
-/П (-)
1/П (1)

Сума балів

Політика

2
2/Р (3)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)

ЛРП

Брендова спеціалізація регіону

1
смт. Браїлів
Біліківці
Демидівка
Дубова
Жуківці
Камяногірка
Кармалюкове
Кацмазів
Коростівці
Курилівці
Леляки
Лисогірка
Людавка
Лука-Мовчан.
Мовчани
Носківці
Олександрівка
Потоки
Почапинці
Рів

ІІТ

Назва
села

Туризм

Ідентифікація конкурентної ідентичності сільських територій
(на прикладі сільських громад Жмеринського району
Вінницької області*)

10
43,0
12,0
18,0
9,0
17,0
9,0
9,0
9,0
5,0
12,0
12,0
9,0
14,0
9,0
14,0
14,0
11,0
9,0
5,0
9,0

11
РП
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Продовження табл. 3.6
1
Северинівка
Сербинівка
СлободаМежирівська
Станіславчик
Стодульці
Тарасівка
Телелинці
Чернятин

2
-/П (-)
-/П (-)

3
-/П (-)
-/П (-)

4
2/П (4,0)
-/П (-)

5
1/П (1)
-/П (-)

6
2/П (2)
1/П (1)

7
3/П (4,5)
1/П (1,5)

8
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)

9
13,0
4,0

10
28,0
9,0

11
ПР
П

-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
1/П (1,5)

-/П (-)
1/П (1)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
2/П (2)

-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
1/П (2)

-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
-/П (-)
1/П (1)

1/П (1)
2/П (2)
1/П (1)
1/П (1)
1/П (1)
2/П (2)

1/П (1,5)
2/П (3,0)
1/П (1,5)
1/П (1,5)
1/П (1,5)
3/П (4,5)

1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)
1/ПР (1,5)

4,0
7,5
4,0
4,0
4,0
14,5

9,0
16,0
10,0
10,0
10,0
30,0

П
П
П
П
П
РП

Примітка: * – оцінку здійснено за шкалою 1–5 балів, (–) – відсутність балів
свідчило про відсутність даного елементу територіальної ідентичності;
кількість балів у дужках – з врахуванням коефіцієнту значимості даного
фактору (1,0, 1,5 чи 2,0); ** – найбільш можлива кількість балів сумарно
– 47,5; *** – Р – даний елемент територіальної ідентичності реально
присутній; П – такий елемент є потенційним фактором або ж потребує
додаткового дослідження;
ПР – загальна оцінка територіальної
ідентифікації передбачає його потенційний характер з окремими
реальними проявами; РП – елементи ідентичності реально присутні,
проте потребують істотно вивчення чи розширення.
Джерело: результати авторських досліджень за інформацією про об’єкти аналізу
та з використанням методичного підходу, викладеного у підрозділі 2.1

Як видно із даних табл. 3.6, у переважній більшості випадків вітчизняні
сільські

громади

слід

характеризувати

як

потенційно

вигідні

до

територіального брендингу об’єкти, які водночас мають дуже низькі позиції
із ключових і незамінних позицій такого менеджменту як політика місцевої
влади, бізнес та інвестиції, туризм. Тобто, все те, що складає історичну та
природну унікальність територій, вбачається перспективним, проте наявність
передумов для їх брендингової реалізації – є достатньо проблематичним.
Звідси випливають як перспективи, так і складність потенційного брендменеджменту.
З іншого боку, слід зазначити те, що кількість громад, де брендингова
діяльність набула системних форм, є поодинокими прикладами. Сумарні
оцінки понад 10 балів мали місце лише у 3 випадках (сільські населені
пункти Чернятин, Северинівка та Браїлів) (рис. 3.2). В цілому найвищий
показник склав лише трохи більше 40 % від найбільш можливого значення. В
переважній більшості випадків зафіксовано значення до 10 % від можливого.
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Телелинці
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Слобода-Межирівська
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2
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Біліківці
Демидівка
Дубова
Жуківці
Камяногірка
Кармалюкове
Кацмазів

Северинівка

Коростівці

Рів

Курилівці

Почапинці

Лелеки

Потоки

Лисогірка

Олександрівка
Носківці

Мовчани

Людавка
Лука-Мовчанська

Рис. 3.2. Рейтингова інтерпретація конкурентної ідентичності
сільських територій
Джерело: сформовано автором за результатами розрахунків у табл. 3.6.

Таким

чином,

визначення

конкурентної

ідентичності

окремих

сільських територій потребує багатокомпонентного підходу, який передбачає
множину оцінювальних критеріїв різного змісту – від наявних факторів
природно-ландшафтного

та

історичного

характеру

до

безпосередніх

соціально-економічних, політичних та управлінських елементів. Подібна
класифікація

дозволяє оцінити

як потенційні

можливості

територій

(«інституційні активи»), які склалися історично і можуть бути лише
використані з якоюсь ефективністю, так й безпосередні зусилля місцевої
влади, бізнесу, громади для того, щоб забезпечити зазначену ефективність
(«управлінський блок» брендингу сільських територій). Як засвідчили
приклади, наявність потенційних характеристик є бажаною, тоді як
управлінських – необхідною передумовами для ефективності брендингу
сільських територій. Крім того, ефективний розвиток громад може бути
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здійснено навіть за відсутності якихось унікальних характеристик, що
продемонстровано у роботі на окремих прикладах.
Водночас здійснення подібної оцінки дозволяє визначити найбільш
проблемні місця бренд-менеджменту стосовно кожної окремої території. Як
вже зазначалося, для вітчизняних сільських громад такими стали відсутність
належної політики (передусім з боку місцевої влади), а також

ідеології

бізнесу та ментальності населення. Саме у цьому причина того, що
величезний інституційний потенціал вітчизняних сільських територій
використовується нині здебільшого незадовільно. І саме на цьому слід
зосередити увагу практики брендингу сільських територій. Слід зазначити,
що роль державної політики, маючи обмежене безпосереднє значення щодо
забезпечення ефективності брендингу сільських територій в Україні, може
мати позитивні наслідки лише у випадку сприяння скасуванню обмежень для
здійснення подібної діяльності.
3.3. Моделювання ефективності територіальної варіації брендингу
в умовах контрактації соціально-економічних відносин його
учасників
Висновком попередніх етапів дослідження стала теза про визначальну
роль контрактації соціально-економічних відносин учасників брендингу
сільських територій для забезпечення ефективності даних проектів. Для
цього запропоновано особливий тип контрактів – інституційно-стимулюючі
угоди. Позиція автора полягає у тому, що на основі таких контрактів і
можливе

укладання

компромісних

рішень.

Саме

це

дозволить

сконцентрувати увагу на найважливішому – максимізації загального ефекту
(доданої вартості) від проекту як у загальному вимірі, так й диференційовано
для всіх учасників брендингового альянсу. Звідси ефективність брендингу
сільських територій безпосередньо залежить від структури та змісту
положень контракту, а функцію останнього представлено формулою (3.1).
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EфК = ВБСТ →max,
→

(3.1)

max

де

EфК – ефективність контрактних відносин;
ВБСТ – винагорода загальна (від реалізації брендингу сільських
територій).

Для визначення структури ефективного брендингового контракту
необхідно здійснити опис конфігурації груп економічних агентів, що можуть
бути визнані як реципієнти та бенефеціарії брендингу сільських територій.
Це надасть змогу визначити конфлікт інтересів та можливість мінімізувати
його наслідки щодо результативності проекту. При цьому вважаємо, що
брендинг сільських територій як новий для України інститут, що планується
втілити в певному достатньо консервативному середовищі вітчизняного
сільського соціуму, ґрунтується на взаємовідносинах та діях відповідної
конфігурації груп агентів (рис. 3.3).

Ініціатори
змін

Агенти інституціональної
ідентифікації проекту
територіального
брендингу

Міська влада,
представники бізнесу
сільських територій; ін.

Розробники
проекту

Агенти інституціональної
підтримки брендингу
сільських територій

Міська влада; бізнес, що
зацікавлений у змінах;
громадські організації;
окремі громадяни;
представники науки; ЗМІ;
державні установи

Користувачі
проекту

Агенти – бенефеціарії
брендингу сільських
територій

Споживачі бренду; бізнес
сільських територій;
міські громади; сільське
населення

Рис. 3.3. Реципієнтні до брендингу сільських територій
групи економічних агентів
Джерело: власні дослідження.

1) Ініціатор – той, хто ініціює проект як загальну ідею (агенти
інституційної ідентифікації проекту брендингу сільських територій). У
даному випадку такими можуть бути представники місцевої громади –
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голова сільської ради, інші представники громади, бізнесу, можливо –
громадських чи політичних організацій. В даному разі функції «ініціатора»
передбачають суспільну формалізацію інтересу до проекту, тобто не
втрачають актуальності і у подальшому.
2) Агенти інституційної підтримки – представники бізнесу, які за
щільної співпраці з ініціаторами погоджуються і мають можливості
здійснювати такий бізнес, представники місцевої громади, які лобіюватимуть
проект на всіх етапах в силу наявних можливостей впливу, громадські
організації,

які

можуть

впливати

на

реалізацію

проекту,

влада

адміністративних (крім місцевого) і національного рівнів, дії яких можуть
впливати на реалізацію проекту.
3) Бенефеціарії брендингу сільських територій – всі ті агенти, які
потенційно є утримувачами вигоди від реалізації проекту і які повинні
розуміти та підтримувати проект в силу власних можливостей. До цієї групи
належать найбільш чисельні групи «прихованих агентів» брендингу
сільських територій, які його підтримуватимуть в міру усвідомлення його
ефективності та власної вигоди.
Саме в межах взаємодії зазначених груп агентів принципово
здійснюються комунікації брендингу. Такий перелік представляється
важливим з огляду на наявність різних інтересів та можливостей впливу на
проект, тобто опис моделі ефективності брендингу сільських територій
повинен враховувати і конфлікт інтересів зацікавлених сторін.
Математична модель чисельної динаміки формування зазначених груп
агентів в міру створення та реалізації проекту є складовою загальної моделі
мультиплікативного

ефекту

від

брендингу

сільських

територій,

представленої у Розділі 2 дисертації, адже є опосередкованим результатом
відповідного інвестиційного процесу. При цьому саме від груп інституційної
ідентифікації брендингу сільських територій та його підтримки залежить
успішність формування домінуючої стратегії територіального брендингу, під
якою розуміється стратегія, яка забезпечує найбільший виграш для
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реципієнтних агентів порівняно із альтернативними, при чому незалежно від
поведінки інших агентів. Для користувачів (споживачів) брендингу сільських
територій об’єктивним виглядає формування солідарної поведінки, тобто тієї
моделі дій, яка відповідає домовленостям даної групи агентів стосовно
слідування домінуючої стратегії. Важливість домінуючої стратегії перших
двох груп агентів полягає у тому, що саме від неї залежить характер та
інтенсивність солідарної поведінки.
Акцентуація уваги на корпоративному змісті брендингу сільських
територій обумовлена тим, що результативність даного різновиду системи
соціально-економічних відносин безпосередньо залежить від наслідків
взаємодії різних груп економічних агентів за інтересами та економічною
владою, які витрачатимуть на проект різні витрати та очікують різну
винагороду відповідно до власного оцінювання свого вкладу. Таким чином,
ефективність проектів територіального брендингу має корпоративний зміст
окремого різновиду конфлікту інтересів. Суть конфлікту може бути
представлена у вигляді дилеми між ринковими (прибуток, який очікується
отримати)

і

соціальними

(очікуваний

новий

рівень

якості

життя)

результатами у тому розумінні, що такі формуються за рахунок один одного.
Представниками (носіями) конфлікту сторін відповідно є бізнес (Б),
представлений фірмами (Ф) та сільська громада (СГ), представлена місцевою
владою (СГ1.1), а також асоційованими групами агентів громади, які
диференціюємо на 2 групи – економічна активна частина громади (СГ1) і
економічно пасивна частина громади (СГ2). В свою чергу, бізнес
диференціювали на місцевий (Ф1) (тобто такий, засновниками якого є місцеві
жителі, капітал якого формується в межах місцевої економіки), а також такий
є зовнішнім до громади за двома вказаними позиціями – (Ф2).
Вважаємо, що такий поділ сільської громади на 3 групи агентів
обумовлений – за наявності загалом одних інтересів (очікувань), різною
поведінкою. Така поведінка має інституційне підгрунття, тобто спирається на
визнання різних норм наслідування у своїх діях та оцінюванні змін.
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Об’єктивність і важливість такої диференціації викликана позицією згаданих
груп у корпоративному конфлікті репрезентативного проекту брендингу
сільських територій. В даному разі конфлікт розглядався як фактор
зменшення ефективності проектів, тому вдосконалення системи розглядалося
через можливість зменшення ступеня конфліктності.Представлення такого
конфлікту може мати матричне відображення (рис. 3.4).

Ринкова
результативність

Висока

Дисбаланс
за рахунок громади

Низька

Неефективний
проект

Бажана позиція проекту
брендингу сільських
територій
Дисбаланс за рахунок
бізнесу

Низька

Висока

Соціальна результативність

Рис. 3.4. Матриця позиціонування проектів брендингу сільських
територій за критерієм «ринкова результативність –
соціальна результативність»
Джерело: власні дослідження.

Дисфункціональність

(тобто

завідома

неефективність

проектів

брендингу сільських територій) може бути визнана за позиціями низької
соціальної (Ср) чи ринкової (Рр) результативності, а також дисбалансу
названих критеріїв за рахунок один одного. Позиція ефективного проекту
ґрунтується не лише на компромісі між соціальними і ринковими критеріями,
але й передбачає такий стан соціально-економічної системи, коли і Ср, ,і Рр
будуть водночас високими.
Принципове вирішення корпоративного брендингового конфлікту
вбачається у трансформації системи соціально-економічних відносин в
межах брендингового альянсу, коли така система функціонує не за
принципом

оберненої

залежності

між

Рр

–

Ср,

а

відповідає

мультиплікативній моделі кумулятивного ефекту, а саме: коли зростання
Рр…n+1 призводить до збільшення Ср…n+1, що потім сприяє подальшому
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системному зростанню обох критеріїв тощо. Графічно це має вигляд
множини циклів за співвідношення соціальних та ринкових результатів
реалізації проекту, де амплітуда відповідної спіралі буде

постійно

збільшуватися (рис. 3.5).

…..
Ср n+1

Pр n+1

∆уn

…..

∆хn

Ср 2

Pр 2

Цикл n

∆y1

∆х1

Цикл 2
Ср 1

Pр 1

Цикл 1

Пін
де

Пін –
Рр –
Ср –
∆х…у –

початкові інвестиції;
ринковий результат;
соціальний результат;
темпи зміни показників (х – ринкового, у – соціального результатів).

Рис. 3.5. Концептуальний опис мультиплікативного ефекту при
реалізації проекту брендингу сільських територій
Джерело: власні дослідження.
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Мультиплікативний ефект при цьому відповідає приросту Рр… n+1 та
Ср…n+1 кожного нового циклу. Детальне відображення груп агентів
реципієнтів та бенефеціаріїв брендингу сільських територій за критерієм
конфліктності інтересів представлено нижче. В цьому разі наведено
авторське бачення суті проблеми, яке сформувалося на основі результатів
досліджень конкретних сільських громад, а також висновки, що зроблені
вітчизняними науковцями з даної проблематики.
У зазначеному прикладі виходили із доцільності опису конфлікту у
моделі реального стану репрезентативної сільської території України (тобто
без факторного функціонального впливу територіального брендингу –
табл. 3.7, а також за наявності такого – табл. 3.8).
Таблиця 3.7
Матриця реального корпоративного конфлікту
при моделюванні функціонування сільських громад
(без умови реалізації брендингу сільських територій)*
ГРАБСТ**
СГ
СГ1
СГ2
Б
Ф1
Ф2
НО
Д

СГ

СГ1
Кі

СГ2
Кі
Кі

Б
Ке
Ке
Кі

Ф1
Кі
Ке
Кі
Ке

Ф2
Ке
Кі
Кі
Ке
Ке

НО
…
…
…
…
…
…

Д
Кі
Кі
Кі
Ке
Ке
Ке
Кі

Примітка: * – … – відсутність конфлікту; Ке – конфлікт економічний (інтересів), Кі
– конфлікт (інституційний); ** – ГРАБСТ – групи реципієнтних до
брендингу сільських територій агентів, у т. ч.: СГ – сільська громада (в
цілому); СГ1 – економічно активні сільські жителі; СГ2 – економічно
пасивні сільські жителі; Б – бізнес (загалом); Ф1 – фірми на території
громади (де засновники – з числа місцевих жителів); Ф2 – фірми, що
територіально розташовані поза межами громади; НО – неурядові
організації; Д – держава.
Джерело: власні дослідження.

При цьому акцент аналізу здійснено на наступному: 1) типи конфліктів,
де виділяли конфлікт економічний (або інтересів, або конкуренції за ресурси
і активи брендингу сільських територій) та конфлікт інституційний, тобто
обумовлений нормами (формальними і неформальними), які визначають
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поведінку даної групи агентів; 2) стани конфліктності, де виділяли наявність
конфлікту (Ке чи Кі), його відсутність (…) та ситуацію, коли очікується
мінімізація конфлікту до зникнення (min).
Як окремі групи реципієнтних до брендингу сільських територій
агентів, діяльність яких має суттєвий вплив на брендинг, крім вище
зазначених, визначені також громадські (неурядові) організації (НО) та
держава (Д). Діяльність НО представляється важливою, як вже зазначалося,
перш за все в якості інституційної ідентифікації та підтримки таких проектів.
Такі

організації

можуть

мати

конфесійну,

політичну,

громадську,

патріотичну направленість; перспективним вбачаємо роль, наприклад,
університетів

та

інтелектуальний

інших
потенціал

освітянських
нації,

який

закладів,
діятиме

де
без

зосереджено
меркантильних

пріоритетів. Як видно із змісту табл. 3.7–3.8, громадські організації чи не
єдина складова брендингу сільських територій, яка практично не має
конфліктності із іншими групами агентів.
Таблиця 3.8
Матриця потенційного корпоративного конфлікту
(модель сільського розвитку на основі реалізації
брендингу сільських територій)*
ГРАБСТ**
СГ
СГ1
СГ2
Б
Ф1
Ф2
НО
Д

СГ

СГ1
…

СГ2
min
min

Б
Ке
min
min

Ф1
Кі
min
min
Ке

Ф2
Ке
Кі
min
Ке
Ке

НО
…
…
…
…
…
…

Д
мin
мin
мin
мin
мin
мin
мin

Примітки: * – … – відсутність конфлікту; Ке – конфлікт економічний (інтересів); Км
– конфлікт ментальний (інституційний); min – мінімізація конфлікту
(негативних наслідків); ** – ГРАБСТ – групи реципієнтних до рендингу
сільських територій агентів, у т.ч.: СГ – сільська громада (в цілому); СГ1
– економічно активні сільські жителі; СГ2 – економічно пасивні
сільські жителі; Б – бізнес (загалом); Ф1 – фірми на території громади
(де засновники – з числа місцевих жителів); Ф2 – фірми, що
територіально розташовані поза межами громади; НО – неурядові
організації; Д – держава.
Джерело: власні дослідження.

153

Слід зазначити, що у дослідженнях виходили із неокласичного
тлумачення ролі держави, згідно з яким функції цього інституту визначено
пріоритетом усунення дисфункцій ринку та опортунізму учасників ринкових
відносин. Це означає визнання в цілому позитивної ролі держави як
реального та потенційного фактору економічних відносин.
Співставлення змісту табл. 3.7–3.8 представляється важливим з огляду
на

зміни

конфліктності

територіального

у

брендингу

взаємовідносинах
груп

агентів.

між

Так,

реципієнтних

конфлікт

до

об’єктивно

зберігатиметься у ряді випадків конфліктності відносин між окремими
групами агентів – в першу чергу між бізнесом та громадою, при чому такі
конфлікти матимуть прояв як у вигляді прямої конкуренції за ресурси та
активи брендингу сільських територій, так і на рівні норм поведінки.
Ключовим при цьому буде роль фактору формалізованого і неформального
оформлення та переважання у міру реалізації проекту домінуючої поведінки
реципієнтних до брендингу груп агентів, яка буде відповідати ідеології
ефективного територіального брендингу. В цьому разі основним при
нейтралізації негативної ролі корпоративного конфлікту є формування
солідарної моделі поведінки найбільш деструктивного елементу (групи) –
економічно пасивних сільських жителів (СГ2), які традиційно складають
кількісну більшість, і позиція яких традиційно є опозиційною до влади
(центральної і місцевої), змін, нових пріоритетів і т.ін. Адже найбільші
існуючі проблеми сільських громад на даний час мають місце стосовно саме
цієї

групи

агентів.

Відповідно

загальна

результативність

такого

брендингового проекту буде найвищою у разі позитивних змін стосовно
знову ж таки цієї групи агентів.
Важливим фактором ефективності брендингу сільських територій, як і
будь-якого корпоративного проекту, є опортунізм учасників співпраці.
Опортунізм розглядали як поведінку, яка не відповідає очікуванням інших
партнерів та призводить до економічних витрат останніх, але яка
безпосередньо не суперечить юридичним нормам, тобто не є протиправною.
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Негативне значення опортунізму і полягає у потенційному зменшенні
ефективності функціонування економічної системи внаслідок особливого
типу поведінки якоїсь частини учасників угоди. Хотіли б підкреслити, що
ризик опортунізму саме для вітчизняного сільського соціуму оцінюємо як
дуже значний. При цьому всі загрози опортунізму – в усіх проявах та щодо
агентів – є характерними для брендингу сільських територій саме в силу
корпоративного змісту партнерства.
Відповідно до математичного виразу фактора опортунізму щодо
винагороди від здійснення брендингових проектів такого типу, будь-які дії,
спрямовані на зменшення опортунізму учасників брендингової угоди
представляються економічно виправданими (3.2).
ВБСТ =

∑(BСГ....BБ.…BRn)
max

max

max

(3. 2)

ОП
min

де ВСГ – сільська громада;
ВБ – бізнес, задіяний у брендингу сільських територій;
ВRn – інші групи агентів-реципієнтів проекту брендингу сільських
територій;
ОП – опортунізм учасників альянсової угоди.

Оцінку ризиків опортунізму на прикладі брендингу сільських територій
представлено у табл. 3.9. В даному разі представлено точку зору здобувача,
яка формувалася на основі результатів інтерв’ювань широкого кола осіб,
діяльність яких тією чи іншою мірою стосуватиметься брендингу сільських
територій. Хотіли б зазначити, що опортунізм може бути характерним для
будь-якої групи агентів – учасників брендингової угоди. Тому сприймати це
явище слід скоріше як об’єктивне, яке в різних обсягах присутнє завжди.
Завдання системи управління полягає у можливості: 1) визначити опортунізм
та втрати від нього; 2) звести його наслідки до мінімальних. При цьому слід
виходити із того, що значення опортунізму стосовно окремих груп агентів є
різним: в окремих випадках це явище лише зменшує ефективність
економічних відносин, в інших – унеможливить реалізацію проекту.
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Наприклад, опортунізм місцевої влади та бізнесу у проявах очевидно слід
вважати критичними для брендингу сільських територій. Слід мати також на
увазі,

що

опортунізм

повинен

розглядатися

не

тільки

як

фактор

недоотримання винагороди, доходів чи прибутків: набагато більш негативні
наслідки зазначеного явища містяться у каталізуючій дії зменшення
мотивації інших учасників партнерської угоди.
Таблиця 3.9
Ідентифікація ризиків опортунізму з боку учасників проекту
брендингу сільських територій
Групи
агентів
RСГ
сільська громада,

Прояви
опортунізму
Пасивність, ухилення від
сприяння бізнесу та іншій
діяльності в рамках проекту

Заходи
протидії
Зміна влади
і роз’яснювальна робота

у т.ч.
RСГ 1..1
місцева влада

Корупція, ухилення від
сприяння бізнесу та іншій
діяльності в рамках проекту

R.СГ 1
економічно активні
жителі громади

Пасивність
(оцінюються як мінімальні)

Роз’яснювальна робота

R.СГ 2
Ухилення від співпраці
економічно пасивні
в рамках проекту
жителі громади
RБ
бізнес,
Ухиляння від перерозподілу
у т.ч.
винагороди на користь
R Ф1
громади відповідно до
місцевий бізнес
попередніх угод, економічна
R Ф2
пасивність
бізнес поза межами
громади
RНО
неурядові організації,
у т.ч.
RНО1
Пасивність
організації на території
(оцінюються як мінімальні)
громади
RНО2
організації, зовнішні до
громади
Джерело: власні дослідження.

Роз’яснювальна робота

Зміна місцевої влади

Зміна учасників проекту
за результатами
варіантного вибору
з можливих альтернатив

Зміна учасників проекту
за результатами
варіантного вибору
з можливих альтернатив
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Не зважаючи на певну множину можливих дій, всі вони включають в
себе елемент зміни ситуації за рахунок варіантного вибору учасників
контрактної угоди з можливих альтернатив, математичний вираз чого може
бути представлений у вигляді (3.3). Слід наголосити на ключовій ролі
зазначеного фактора, який не може бути ні ігнорованим, ні заміненим іншим
у задачі по досягненню ефективної контрактної угоди для брендингу
сільських територій.
V1 …
V2 …
ВБСТ = (В1 + В2)
max

….

(3.3)

max max

ОП Vn,
Vn …

min

де В1 –
В2 –
V1…Vn

винагорода обумовлена (безпосередня);
винагорода мультиплікативна (опосередкованофункціональна);
– альтернативи щодо учасників проекту.

Всі зазначені вище тези слід розглядати як передумови до вибору
(формування)

досконалого

брендингового

контракту,

який

матиме

характеристики вмонтованих механізмів до максимізації ефективності
проекту та винагороди від територіального брендингу. Огляд літературних
джерел з теорії економічних контрактів та авторська позиція щодо
перспективності брендингового контракту як різновиду інституційно
узгодженої мотивуючої угоди у порівнянні з іншими типами угод дозволили
представити наступну класифікацію можливих контрактів при реалізації
проектів брендингу сільських територій на практиці (рис. 3.6).
Наведені на рис. 3.6 типи контрактів надають можливість моделювати
умови

реалізації

брендингу

сільських

територій

за

ключовими

характеристиками останнього. Тому вибір «досконалого» чи «ефективного»
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контракту є власне вибором запрограмованої ефективності проекту. Звідси і
важливість такого розгляду.
Загальний
контракт
Загальний
контракт

Загальний
контракт

Економічний партнер представлений
державним підприємством;
відносини із партнерами
здійснюються тільки відповідно
до існуючого законодавства

Економічний партнер представлений
бізнесом (Б); відносини із (Б)
здійснюються на основі ринкових норм
і домовленостей.
Більш привабливий, адже
∆ВБСТ→ max
розмір винагороди потенційно
необмеженим

Досконалий
контракт

Недосконалий
контракт

1) наявність повної інформації про
наслідки та альтернативи;
2) наявність альтернатив

1) відсутність повної інформації
про наслідки та альтернативи;
2) відсутність альтернатив

Умовно досконалий
контракт
1) відсутність повної інформації;
2) можливість альтернатив.

Сприятливого вибору

Несприятливого вибору

можливість зміни ситуації шляхом вибору
з альтернатив за критерієм максимізації винагороди

відсутність такого
вибору

Рис. 3.6. Типологізація контрактів в процесі реалізації
брендингу сільських територій
Джерело: власні дослідження.

158

Відтак, першим критерієм варіативності є фактор гнучкості умов при
домовленостях: у цьому разі домовленості із державним підприємством чи
відсутність варіативності умов дозволяють визначити такий тип угоди як
неефективний,

звідси

контракт

із гнучкими

умовами

є

відповідно

ефективним. Надалі критерієм вибору є наявність повної інформації про
проект та його результативність, а також наявність альтернатив. За цими
факторами вибір може бути зроблений між досконалим і недосконалим
контрактами. Вважаємо, що наявність повної інформації про проект – це
умова, яка не може бути виконана об’єктивно ніколи, мова може йти лише
про більший чи менший обсяг інформації про проект та її якість. Звідси
реальним виглядає «умовно досконалий» (авторський термін) контракт, який
асоціюється із наявністю альтернатив та відсутністю повної інформації про
проект.
Наступним етапом класифікації типів контрактів визначено за
фактором можливості зміни ситуації шляхом вибору з альтернатив за
критерієм максимізації винагороди. Відповідно це означало приналежність
угоди до контракту «сприятливого», а відсутність – «несприятливого»
вибору. Таку диференціацію запропоновано з огляду на те, що, навіть за
наявності альтернатив із чіткою ідентифікацією можливого кращого
варіанту, система повинна володіти здатністю здійснити зміну умов
функціонування – зокрема, змінити учасників партнерської угоди чи/або
умови співпраці. Тобто, контракт повинен передбачати можливість та
механізми таких змін.
Таким чином, вбачаємо найбільш наближену до максимальної
реалізації потенціалу інституційно узгодженої мотиваційної угоди у вигляді
умовно досконалого контракту сприятливого вибору. Нижче представлено
авторську аргументацію моделювання контрактних відносин в межах
брендингу сільських територій на користь висновку про перспективність
вище названого типу угоди.
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Моделювання

контрактних

відносин

брендингу

сільських

територій. Розглядається випадок контрактних відносин різного типу між
економічним партнером проекту (бізнесом (Б), а в окремому випадку –
регулятором – R) і сільськими громадами (соціальним партнером – СГ).
Додаткові умови: 1) CГ має достатній доступ до прийняття рішень
щодо створення територіального бренду, з використання ресурсів, активів,
формування ресурсного потенціалу тощо; 2) роль R є мінімальною (крім
розглянутого нижче випадку із регулятивним контрактом); 3) єдиним
джерелом легалізації винагороди за брендинг сільських територій є
діяльність Б; 4) всі учасники проекту можуть зробити вільний вибір щодо
участі у проекті; 5) партнери не мають лобі, тобто СГ і Б виступають як
окремі агенти із власними інтересами; 6) при цьому СГ є індиферентною до
вибору Б, тобто вплив політичних, особистісних чи інших суб’єктивних
факторів є незначним і розглядається як окремий випадок; 7) винагорода СГ
є сепарабельною, тобто являє собою суму винагород (обумовлених та
мультиплікативних), яка є похідними від прибутку Б; при цьому така
винагорода формується відповідно до існуючого податкового законодавства,
проте можуть мати місце додаткові неформальні домовленості, тоді як в
цілому принципи формування місцевих бюджетів не переглядаються.
Береться за припущення: 1) СГ володіє певними ресурсами, активами
та здійснює вплив на формування активів і капіталу громади; 2) Б
вимушений враховувати інтереси СГ для отримання повного легального
доступу до використання активів, тобто не може ігнорувати ці інтереси
повністю, проте має широкий набір інструментів і заходів ігнорувати такі
інтереси певною мірою або принаймні зменшити економічну владу з боку
громади. Таке використання супроводжується достатньою прибутковістю,
яка надає принципову можливість і стимули боротися за право використання
активів, а також передбачити принципи контрактних відносин, за яким
здійснюється винагорода громаді.
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Предметом потенційного конфлікту між учасниками проекту є
наявність різних інтересів: 1) Б намагається мінімізувати розмір винагороди;
2) СГ намагається максимізувати розмір такої.
Реалізація конфлікту полягає у площині дискусії та альтернатив щодо
методики нарахування винагороди та залежності такої від прибутку Б. Задача
полягає

у

визначенні

найбільш

сприятливого

варіанту

контрактних

взаємовідносин для всіх сторін.
Модель недосконалого/ досконалого регулятивного контракту. Дія
контракту відбувається у полі певних регулятивних норм, визначених R
(державою). Розглядається випадок агентських відносин між громадою і
виробником, яка представляє собою державне підприємство або фірму (Ф),
яка діє виключно в межах регулятивних норм, визначених державою.
Відповідно громада знає і розраховує на чітко визначену величину
винагороди від держави за умови невтручання у діяльність виробника. Ця
винагорода може залежати чи не залежати від розміру прибутку.
Недосконалість контракту (в даному випадку і надалі) означає
припущення про те, що розглянуті економічні відносини здійснюються без
наявності повної інформації про наслідки та альтернативи; при цьому умови
контракту не припускають можливості реалізувати альтернативні варіанти.
Можливі 2 варіанти ситуації:
1) розмір винагороди є достатнім з огляду на потреби громади. У цьому
разі інтереси громади не мають конфлікту із виробником-регулятором. В
Україні ця ситуація є гіпотетичною і у реальності не існує. Більше того, з
врахуванням фактору часу протягом певного періоду соціальний партнер
може

поставити

під

сумнів

обґрунтованість

розміру винагороди

з

врахуванням зміни потреб. Звідси конфлікт є неминучим. Зі свого боку, R має
підстави

визнати

опортуністичними;

дії

громади

при

перегляді

розміру

винагороди
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2) розмір винагороди є меншим від потреб громади. У цьому разі з
самого початку наявним є конфлікт інтересів з огляду на наявність різниці
між очікуваннями і реальністю. Вирішення конфлікту обумовлене наявністю
чи відсутністю альтернативи пошуку іншого партнера з боку виробників. Але
у цьому разі СГ повинна мати правові можливості поставити під сумнів
доцільність існуючого контракту, що не має законодавчого дозволу. Звідси
дії R можуть бути визнані як опортуністичні.
Таким, що об’єднує обидва варіанти, є наступний висновок: СГ може
мати більшу винагороду при альтернативному контракті, і це розуміється
всіма учасниками проекту. Неможливість спростувати альтернативу вищої
винагороди при інших контрактах ставить під сумнів ефективність існуючого
варіанту. Таким чином, дана модель описує неминучу опортуністичну модель
поведінки з боку всіх її учасників, що дозволяє зробити висновок про
невідповідність даного контракту ефективному його типу.
Модель

недосконалого

ринкового

контракту.

Відмінності

від

попередньої моделі полягають у тому, що дії контракту реалізовуються у
полі ринкових норм і домовленостей, які певною мірою узгоджено із
існуючими регулятивними нормами; при цьому прямої участі R не приймає.
Економічний партнер представлений ринковою фірмою (Ф), яка забезпечує
свою діяльність, виходячи із мети максимізації прибутку за умови
мінімального і фіксованого врахування інтересів інших агентів. СГ офіційно
отримує фіксовану винагороду, яка не залежить від розміру прибутку. Все це
фіксує конфлікт інтересів між Б і СГ. Недосконалість контракту в даному
випадку будується на припущенні про те, що у цьому разі також
унеможливлюється варіант реалізувати альтернативи, тоді як досконалість –
передбачає таку можливість.
Аналогічно до попередньої моделі можливі 2 варіанти ситуації:
1) розмір винагороди є достатнім з огляду на потреби громади. Знову ж
таки, в Україні ця ситуація є гіпотетичною. Віртуальна ігрова модель фіксації
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у часі факту достатності винагороди не відрізняється у динаміці від
попереднього варіанту щодо визнання обома сторонами опортуністичності
дій один одного (коли протягом певного періоду СГ може поставити під
сумнів обґрунтованість розміру винагороди з врахуванням зміни потреб та
коли

Ф

може

визнати

претензії

громади

необґрунтованими

та

деструктивними;
2) розмір винагороди є меншим від потреб громади. Це є поширеною
ситуацією на даний час в Україні і може бути описаним як безпосередній
конфлікт інтересів. Знову ж таки, за таких умов конфлікт не може бути
вирішеним в межах існуючого контракту.
Переваги даного типу контракту: гнучкість домовленостей із Б у
порівнянні із незмінними законодавчими нормами як у попередньому
випадку.
Таким, що об’єднує обидва варіанти, є припущення про те, що СГ може
мати більшу винагороду за альтернативного контракту. Неможливість
спростувати альтернативу вищої винагороди при інших контрактах ставить
під сумнів ефективність існуючого варіанту. Таким чином, дана модель
описує неминучу опортуністичну модель поведінки з боку всіх її учасників.
Висновок: заявлена модель може бути визнаною опортуністичною, а
принципи реалізації моделі є тотожними як у варіанті із регулятивним, так і
ринковим різновидом. В цих умовах зміна регуляторних правил на ринкові в
принципі ситуації не змінює. Звідси – висновок про перспективність – з
врахуванням

раніше зроблених

обмежень про

неможливість повної

інформативності процесу – лише умовно досконалого типу контракту, який
можливий реально лише в ринковому варіанті.
Модель недосконалого контракту участі у прибутках. Розглядається
випадок агентських відносин, коли Ф виплачує винагороду СГ, що лінійно
залежить від прибутку. При цьому Ф має право визначати інтенсивність своєї
діяльності, від чого залежить прибуток і винагорода. Також розмір
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винагороди не обумовлений потребами громади. Передбачається, що сторони
відносин володіють достатньо повною і однаковою інформацією про розмір
прибутку і обумовленого цим винагороди. Тобто ігноруються окремі аспекти
ефекту асиметричності інформації, а також потенційно можливої корупційної
складової.
Основні висновки моделі: поле конфлікту інтересів є значно вужчим,
ніж у попередніх випадках, адже громада, погодившись на контрактні умови,
не ставить під сумнів розмір винагороди. Відповідно Ф не ставить під сумнів
розмір винагороди. Конфлікту буде уникнуто у тому разі, коли Ф
намагатиметься максимізувати прибуток від своєї діяльності і їй це вдасться;
при цьому Ф в цілому не ухиляється від збільшення соціальних відрахувань.
Тим не менше, дана модель містить потенційне джерело опортунізму у
такій

інтерпретації:

недосконалість

цього

контракту

обумовлена

неможливістю ідентифікувати і реалізувати можливі альтернативи. На етапі
до укладання контракту громада не має інформації про те, якою буде
інтенсивність господарської діяльності з боку Ф та наскільки успішною,
результативною і ефективною буде така діяльність – у цьому полягають
специфіка ризику у даному випадку. Неможливо також передбачити стан
кон’юнктури ринку і галузі внаслідок цього. Зазначене обумовлює власний
варіант асиметричності інформації при такій моделі контрактних відносин.
Варіант опортунізму з боку Б буде мати місце у разі, якщо не буде
виконана умова максимізації прибутку внаслідок господарської діяльності Ф
щодо використання активів громади. В свою чергу, окремим варіантом
опортунізму з боку громади буде той випадок, коли місцева влада буде
уникати намагань вплинути на Ф задля зростання прибутку і – відповідно –
винагороди або ж уникатиме пошуків альтернатив у виборі потенційних
партнерів (що є основною корупційною складовою).
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Таким чином, дана модель контрактних відносин, маючи певні
переваги щодо попередніх, принципово не може уникнути ризику
опортунізму.
Модель
Розглядається

умовно досконалого контракту сприятливого вибору.
випадок

агентських

відносин,

коли,

на

відміну

від

попереднього варіанту, СГ надає згоду на використання активів декільком Ф
за всіх інших передумов. Розглядається варіант двох Ф; при цьому
збільшення кількості останніх є аналогічною задачею. Даний контракт
передбачає альтернативи з метою пошуку варіанту максимізації сумарного
розміру винагороди. При цьому існує ризик втрати винагороди у разі
альтернативи наявності неефективно та ефективно функціонуючих Ф
(1 випадок), а також всіх Ф, що виявилися неефективно функціонуючими
(2 випадок). Водночас динамічні параметри моделі передбачають, що у
подальшому

громада

переукладе

контракт

із

більш

ефективно

функціонуючою Ф, і цим обумовлена назва моделі, тобто вибір партнера
буде сприятливим.
Теоретично є 2 типи Ф, які вирізняються функціями ефективності
господарської діяльності, звідси – прибутковості та розміру винагород:
1) неефективно функціонуючою Ф; 2) ефективно функціонуючою Ф.
Модель

умовно досконалого контракту несприятливого вибору.

Розглядається як окремий випадок контракту вибору, який відрізняється від
попереднього неможливістю обрати альтернативи щодо вибору Ф як
партнерів у подальшому – змінити умови контракту – навіть за наявності
більш-менш повної інформації про фірму через корупцію, політичний тиск
тощо. Даний варіант представляє яскраво виражену опортуністичну модель
за відсутності переваг попередньої із збереженням ризиків вище розглянутої
моделі недосконалого контракту.
Таким чином, найбільш придатним для брендингу сільських територій
визначено модель умовно досконалого контракту сприятливого вибору, яка
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відповідає змісту інституційно узгодженої мотиваційної угоди. Це означає
обов’язковість наявності у типовому брендинговому контракті таких функцій
і норм (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Зміст типової контрактної угоди при реалізації
брендингу сільських територій
Функції
контрактної
угоди

Норми, що
передбачені
угодою

Планування та
організації

Координації дій
учасників проекту

Мотивації

Стимулювання
участі у проекті

Самовдосконалення
контрактних
відносин

Контролю та
санкцій

Лінгвістична інтерпретація
норм типової контрактної
угоди
«Учасник проекту має такі права …»
«Учасник проекту має такі обов’язки …»
«Від учасника проекту очікуються такі дії …»
«Вигода даного конкретного учасника проекту
полягає у наступному: …»
«Умови розірвання контракту є такими …»
«Умови пошуку альтернатив щодо учасників
та умов співпраці у проекті є такими …»
«У разі виконання умов контракту/співпраці
Ви можете збільшити свою участь за таких
додаткових умов …, у вигляд таких дій … та
отримати таку додаткову вигоду …»

Зміна контрактних
відносин за зміни
умов співпраці та
згоди з боку інших
партнерів

«Якщо Ви маєте намір розширити свою участь
у проекті, то очікуєте з боку інших партнерів
наступне …, при цьому пропонуєте такі зміни
умов співпраці: …»

Контролю,
санкції,
обмеження
опортуністичної
діяльності
учасників проекту

«Регламентація контролю за умовами
виконання контракту всіма учасниками без
виключень є такою …»
«Умови невиконання угоди є такими …»
«Критерієм неприйнятною поведінки з боку
інших учасників проекту можуть бути:…»
«Санкції, що передбачені у разі
невиконання/порушення умов контракту, є
такими: …»
«За таких умов участь учасника проекту може
бути скасована: …»

Джерело: власні дослідження.

Таким чином, на даному прикладі продемонстровано роль контрактних
угод при досягненні соціально-економічних інтересів сільських територій в
процесі реалізації проектів брендингу сільських територій.
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Висновки до Розділу 3
1. Сучасний стан сільських територій вказує на необхідність залучення
нових джерел розвитку з огляду на унікальний потенціал та відмінні
можливості економічного зростання окремо взятої сільської території, що
потребує особливого підходу до зазначеного. Авторський підхід передбачає
орієнтацію на таку стратегію розвитку сільських територій, що ґрунтується
на залученні внутрішнього потенціалу унікальних для кожної території
ресурсів, активів тощо.
2. Прикладні положення

та рекомендації теорії територіального

брендингу мають перспективи використання місцевою владою сільських
громад, яким відведена основна роль з ініціалізації та координації
відповідних господарських заходів. При цьому бенефеціаріями брендингу
сільських територій є широкий спектр груп економічних агентів, які до
останнього часу залишалися найбільш економічно вразливими до наслідків
ринкових реформ. Слід підкреслити, що за своєю логікою брендинг сільських
територій повністю відповідає принципу Паретто при моделюванні та
оцінюванні змін економічних систем, де виключені негативні сценарії,
наслідки та ефекти. Водночас модель сільського розвитку на основі
територіального брендингу розглядається як найменш залежна від регуляцій
у порівнянні із альтернативними, звідси – її перспективи в ринковій
економіці.
3. Обґрунтування принципів територіального брендингу здійснено з
позиції

аналітичного

забезпечення,

що

передбачають

економічне

використання унікальних інституційних характеристик сільських громад за
мінімізації державної підтримки та регулювання з доведенням можливості
імплементації відповідної моделі розвитку на основі націоналістичної
парадигми

брендингу

з

метою

забезпечення

поліфункціональної

результативності за максимізації реалізації Паретто-ефекту.
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4. Доведено, що унікальні інституційні фактори повинні мати
формалізацію

у

відображення.

вигляді
Авторське

певних

явищ

через

обґрунтування

призму

емпіричного

функціональних

факторів

інституційного змісту на рівні окремої сільської громади передбачає
врахування таких, як: історія села; особлива господарська історія; конфесійні
особливості

громади;

особлива

культурна

історія;

факти

історично

підтвердженої конфліктності. Результати дослідження вказують на те, що
майже для всіх населених пунктів характерною є наявність власної,
унікальної

історії,

яка

вбачається

детермінантою

брендинг-проектів

сільських територій.
5.

Результати

дослідження

взаємозв’язку

між

інституційними

особливостями сільських територій України та станом їх місцевих економік
вказують на такі ознаки: громади з інституційною історією характеризуються
значно вищою щільністю населення (відповідно 46,3 і 25,7 осіб на 1 кв.км),
сприятливішим демографічним станом (частка населення допенсійного віку –
відповідно

71,0

та

76,0 %),

вищими

активності,

зокрема

кількість

фермерів

показниками
та

підприємницької

офіційно

зареєстрованих

приватних підприємців на 1000 жителів склало відповідно 1,3 та 1,9, тоді як в
іншій групі – лише 0,6 і 0,9. В середньому за групами громад з інституційною
історією зафіксовано 11,3 % безробітних, тоді як в іншій – 13,7 %.
Встановлено, що у переважній більшості випадків сільські громади
характеризуються як потенційно вигідні до територіального брендингу
об’єкти, які водночас мають низькі значення ключових і незамінних позицій
менеджменту, таких як політика місцевої влади, бізнес та інвестиції, туризм.
6. Результати досліджень на прикладі репрезентативного проекту
брендингу сільських територій засвідчили можливість побудови ефективної
системи бренд-менеджменту та моделювання ефективності територіальної
варіації брендингу з використанням інструментарію теорії контрактів.
Враховуючи

зазначене,

запропоновано

особливий

тип

контрактів

–

інституційно-стимулюючі угоди, на основі яких можливе укладання
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компромісних рішень, що сприятиме максимізації загального ефекту (доданої
вартості) від проекту як у загальному вимірі, так й диференційовано для всіх
учасників брендингового альянсу. При цьому, слід використовувати
запропонований алгоритм управлінських дій, який передбачає ідентифікацію
партнерських

сторін,

механізм

координації,

контроль,

санкції

за

недотриманням альянсових угод, самовдосконалення контрактних відносин
тощо.
Отримані результати доцільні до використання сільськими громадами
для формування та реалізації заходів економічної політики реформування на
основі створення громадської платформи та бренд-підходу. Зазначене є
базою для налагодження діалогу між суспільством, органами влади, іншими
групами агентів з метою консолідації зусиль заінтересованих сторін і
відпрацювання

консенсусного

бачення

запровадження

заходів

із

стимулювання економічного зростання на місцевому рівні.
Результати досліджень, наведені у Розділі 3 дисертації, апробовано у
працях автора [28; 29; 31; 35; 38; 40–42; 274].
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ВИСНОВКИ
У дисертації обґрунтовано та поглиблено теоретико-методичні засади,
а також розроблено практичні рекомендації щодо розширення можливостей
використання брендингу для розвитку сільських територій. Це дозволило
отримати наукові висновки, що відображають рівень виконання завдань та
характеризуються науковою новизною:
1. Парадигмальний концепт брендингу сільських територій ґрунтується
на закономірностях і моделях сільського розвитку з урахуванням як
національних, так і глобальних тенденцій. Територіальний брендинг слід
тлумачити як спосіб капіталізації бренду шляхом формування доданої та
ціннісної вартості за рахунок використання особливих інституційних активів
території, що досягається створенням та імплементацією відповідних
брендингових проектів та дозволяє місцевим громадам здійснювати брендпроекти

за

структурованого

багаторівневого

набору

атрибутів

територіального бренду. Такий підхід уможливить моделювання брендингу
територій у матриці конкретного інституціонального середовища окремих
сільських громад як самостійних динамічних об’єктів дослідження.
2. Теоретично обґрунтовано, що брендинг сільських територій являє
собою процес створення та управління територіальним брендом, який є
унікальним інституційним активом конкретної сільської громади чи території
(історичним, культурним, конфесійним, природно-рекреаційним), фактором
конкурентоспроможності та джерелом економічного розвитку місцевих
економік. Бренд у цьому зв’язку є пріоритетом сільської громади, її доданою
цінністю,

довгостроковою

конкурентною

перевагою, що

забезпечить

зрівноважений розвиток сільського соціуму на засадах брендингування.
Концепція брендингу сільських територій конфігурує можливості його
розгляду як ефективного та дієвого інструмента позиціонування території,
важливого та дотепер фактично не задіяного джерела сільського розвитку,
реалізація якого можлива на рівні місцевих громад.
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3. Управління брендингом сільських територій слід здійснювати за
допомогою розробленої структурно-логічної моделі, в основу якої покладено
рівневий підхід до обґрунтування атрибутики, образів та сприйняття брендів,
формування основних параметрів оцінки результативності процесу створення
та імплементації брендів і брендингових проектів як багаторівневої системи
соціально-економічних відносин з передбаченням часових горизонтів
брендоутворення.

Запропонована

модель

як

управлінський

проект

передбачає чотири етапи формування та реалізації: формування ідеології
бренду та брендингу сільських територій; вибір бренду та брендингу
сільських

територій

з

можливих

альтернатив;

розробка

стратегій

брендингового проекту в межах функцій бренд-менеджменту; реалізація
брендингу сільських територій.
4. На основі комплексної оцінки сучасного стану сільських територій
та відповідно до розробленого авторського підходу встановлено, що у 2015 р.
у стані депресії перебували 80 % сіл, що на 9 в.п. менше, ніж у 2009 р.; частка
сільського населення, що проживала у депресивній зоні, скоротилася з 72 до
64 %; виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 19 %. Це
свідчить про покращання соціально-економічного стану сільських територій,
однак їх кількість у стані активного розвитку залишається незначною.
Прогнозування перспектив розвитку сільських територій Вінницької області
дозволяє

стверджувати

про

доцільність

розширення

можливостей

використання брендингу. Проведені дослідження підтверджують вагомість
впливу факторів брендоутворюючого змісту на розвиток та формування
конкурентних переваг сільських територій. Найбільш вагомі з них такі:
унікальна інституційна історія села; ландшафтно-рекреаційний потенціал;
особлива

економічна

поведінка

місцевих

жителів; інвестиційна

привабливість території; унікальна економічна спеціалізація території;
туристична активність; особливість дій місцевої влади.
5. Ідентифікацію економічно виправданого територіального брендингу
слід здійснювати на основі запропонованого методичного підходу, що
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передбачає оцінку інституційного та соціально-економічного потенціалів
сільських територій, їх джерел та факторів, результативності такого
брендингу на основі використання аналітичних та економетричних моделей
ефективності

брендингових

проектів.

Розроблена

аналітична

модель

підтверджує тезу про те, що виразом ефективності конкурентного
середовища є загальна вигода від реалізації проекту брендингу сільської
території.
6. Економічну оцінку інституційних факторів управління розвитком
сільського соціуму доцільно проводити на основі розробленого методичного
підходу, що передбачає детермінантну роль інституційних активів та
контрактного регулювання соціально-економічних відносин в умовах
реалізації брендингових проектів. Особливість пропонованого підходу
полягає в обґрунтуванні категорії «інституційні активи», де брендинг
сільських територій передбачає їх капіталізацію, а також функціонального,
стимулювального та регулятивного змісту контрактів через сукупність
оригінальних соціально-економічних критеріїв і показників. Виявлені
фактори історичної та природної унікальності територій є перспективним,
проте їх брендингова реалізація потребує професійного бренд-менеджменту
та дієвої маркетингової політики. Розроблений алгоритм управлінських дій
та відповідний математичний апарат методичного змісту на основі нечіткомножинного оцінювання забезпечить ефективність цього процесу та
достовірність отриманих результатів.
7.

З

метою

забезпечення

поліфункціональної

результативності

брендингу сільських територій слід керуватися принципами, які ґрунтуються
на економічному використанні унікальних інституційних характеристик
сільських громад за мінімізації державної підтримки та регулювання з
доведенням можливості імплементації відповідної моделі розвитку на основі
націоналістичної

парадигми

брендингу.

Результати

дослідження

взаємозв’язку між інституційними особливостями сільських територій
України та станом їх місцевих економік вказують на такі ознаки: громади з
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інституційною

історією

характеризуються

значно

вищою

щільністю

населення, сприятливішим демографічним станом, вищими показниками
підприємницької активності.
8. Враховуючи, що всі елементи конкурентної ідентичності окремих
сільських територій мають різне значення для формування територіального
брендингу, її визначення в контексті обґрунтування стратегічних імперативів
розвитку місцевих економік потребує багатокомпонентного підходу, який
передбачає множину оцінювальних критеріїв різнопланового змісту – від
наявних факторів природно-ландшафтного та історичного характеру до
соціально-економічних, політичних та управлінських елементів. Така
класифікація дозволить оцінити як потенційні можливості територій, які
склалися історично

і

можуть

ефективно

використовуватися, так

й

безпосередні зусилля місцевої влади, бізнесу, громади для забезпечення
ефективного брендингу («управлінський блок»).
9. Економічним підґрунтям моделювання ефективності територіальної
варіації брендингу слід вважати поліфункціональність ефектів від реалізації
особливого типу конструктивної поведінки, самоорганізації та синергії, а
також корпоративної та кооперативної взаємодії реципієнтних до певного
бренду груп агентів сільських територій на основі стратегій брендингового
розвитку в межах відповідних альянсів. Визначення таких ефектів слід
здійснювати за допомогою розроблених аналітичних та економетричних
моделей,

які

ґрунтуються

на

економічному

обґрунтуванні

ефекту

синергетичного потенціалу для формування проектів територіального
менеджменту.

Ефективність

брендингових

контрактацією

соціально-економічних

проектів

відносин

їх

детермінується

учасників.

Оцінку

брендингу сільських територій слід здійснювати за розробленим алгоритмом
реалізації

моделі

мультиплікатора

з

акцентуалізацією

на

перевагах

модернізацій із залученням внутрішніх факторів розвитку сільських громад.
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ДОДАТКИ

Додаток А
Трактування категорій у теорії брендингу територій
Автор, джерело
Визначення
1
2
Категорія «бренд території» / «територіальний бренд»
Територіальний бренд – це бренд країни, регіону, міста або
іншого територіального утворення, що виступає важливим
Т. Атаєва
чинником просування території, спирається на політичний,
[8, c. 3]
економічний, соціокультурний її потенціал та природнорекреаційні ресурси, а також на бренди товарів і послуг,
локалізовані в певній географічній місцевості.
Бренд території – це існуючий у свідомості сукупності різних
груп реальних і потенційних споживачів комплекс сприйнять,
Е. Антипина
образів, асоціацій, очікувань по відношенню до регіону, який
[4, c. 6]
представляє раціональну та / або емоційну цінність, що
формується в процесі взаємин між брендом і його споживачем.
Бренд території – це сукупність вічних цінностей, що
відображають своєрідність, неповторні, оригінальні споживчі
І. Важеніна
характеристики певної території та спільноти, які широко
[25, c. 36]
відомі, отримали суспільне визнання й користуються стабільним
попитом споживачів цієї території.
Бренд території – це сукупність неминущих цінностей, що
відображають неповторні оригінальні споживчі характеристики
даної території і спільноти, широко відомі, що одержали
Н. Котова
суспільне визнання і користуються стабільним попитом
[110, c. 6]
споживачів. Бренд формується на основі яскраво вираженого
позитивного іміджу території, в основі якого лежать унікальні
можливості задоволення тих чи інших запитів її споживачів, є
вищим проявом емоційних споживчих переваг.
Бренд території – це платформа для конструктивного діалогу і
взаємодії між представниками адміністрації та ділових кіл з
різними цільовими групами: інвесторами, міжрегіональними та
С. Климанов
експортними ринками, населенням, туристами.
[100, c. 54–55]
Бренд території – це найважливіший інструмент реалізації
стратегії розвитку регіону, що дозволяє забезпечити залучення
основних цільових аудиторій у процес впровадження цільових
програм.
Бренд території – це, в першу чергу, потужна ідея, яка вдало
Е. Кукіна
виявлена і оформлена ідентичність місця, заснована на
[118, c. 206]
очікуваннях, відчуттях, досвіді. Логотипи, девізи, символіка - це
тільки елементи бренду, набір сприйнять в уяві.
Категорія «брендинг території»
А. Брусова
Брендинг території – це образ країни або регіону у свідомості
І. Щепіна [20, c. 35]
громадян або світової громадськості.
Територіальний брендинг є актом просування та обміну, але
С. Анхолт
його слід розглядати не як самоціль, а як можливість для
[6, с. 92]
створення іміджу та репутації країни або міста.
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Продовження Додатку А
1

2
Територіальний брендинг є важливим інструментом управління
маркетингом території й націлений на формування
Т. Мещеряков
комунікативного капіталу території як складника інституційного
[141, c. 30]
капіталу, наявність якого дозволяє суб’єктам маркетингу
території економити на трансакційних витратах при взаємодії.
Територіальний брендинг – це процес визначення ресурсів, які
Ф. Го
для більшості територій є їхніми найціннішими активами: це
[260, с.109]
люди, які живуть там.
Територіальний брендинг – це процес, який сприяє створенню
К. Дінні
«найреалістичнішого, найбільш конкурентоспроможного й
[258, с. 106]
нагально стратегічного бачення для міста, регіону або країни».
Брендинг території – це процес створення та управління
Н. Шалигіна
брендом, який включає в себе формування, просування,
[234, c. 16]
розвиток і репозиціонування бренду.
Брендинг територій – це стратегія підвищення
конкурентоспроможності міст, областей, регіонів, географічних
зон і держав з метою завоювання зовнішніх ринків, залучення
інвесторів, туристів, нових мешканців і кваліфікованих
мігрантів.
О. Олефіренко,
Бренд території – це люди, які представляють територію, це
М. Карпіщенко
процедури взаємодії між бізнесом і владою, це товари, вироблені
[169, c. 31]
на даній території і відображають її ідентичність, це соціальна
інфраструктура, що забезпечує нормальне існування
індивідуумів, які проживають на ній, це інвестиційна
привабливість регіону, культура праці і побуту, автентичні події,
що приваблюють туристів, інше.
Брендинг територій – цілеспрямований процес формування,
Н. Колесницька
презентації і просування певної території на світовому ринку як
[102, c. 49]
його конкурентоздатної і ліквідної одиниці.
Джерело: узагальнення інформації з наведених літературних джерел.
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Категорії:
«Брендинг сільських територій» (особлива система
управління створенням, розвитком, захистом та поширенням
територіального бренду та водночас як фактор
конкурентоспроможності та джерело економічного розвитку
місцевих депресивних територій);
«Результативність та ефективність брендингу сільських
територій» (соціально-економічні ефекти, що отримує
сільська громада від формування територіального бренду та
відповідного бренд-менеджменту, а також співвідношення
цих ефектів до витрат на проект брендингу);
«Брендингові альянси» (особливий тип тимчасової співпраці
формалізованих і неформальних об’єднань різних груп
економічних агентів - бізнесу, сільських громад, неурядових
організацій та ін., що об’єднані спільними інтересами
отримати різносторонню вигоду від реалізації потенціалу
територіального брендингу;
«територіальний брендинг» (спосіб капіталізації торгової
марки шляхом формування додаткової та ціннісної вартості
за рахунок використання унікальних інституційних активів
окремих територій, чого досягається створенням та
імплементацією відповідних брендингових проектів).

Ідеї дослідження:
реальним і досі незадіяним масово
економічним фактором розвитку
сільського господарства є унікальні
території, що може бути
реалізованим
у вигляді окремих
брендингових проектів

модернізацій за визначальної ролі
фактору суспільно схваленого типу
конкуренції)

теорія монополістичної
конкуренції
Інституційна
(як концепт реалізації
теорія

Авторський концепт
теорії
територіального
брендингу
(на прикладі
сільських територій)

активів монопольного
змісту)

Теорія ТБ

(як концепт про
об’єктивність
та можливість
економічної
реалізації
окремих
унікальних
інституційних
активів)

авторський
концепт БСТ
Положення:

Додаток Б

- про доцільність розгляду унікальних особливостей сільських територій як окремого
інституційного активу;
- про коректність розгляду БСТ як окремого сценарію реалізації потенціалу
територіального брендингу через систему оригінальних критеріїв і показників та методів
інтерпретації;
- про можливість самоорганізації ринкових відносин на засадах створення
кооперативних/корпоративних брендів;
- про визначальну роль у брендингу сільських територій стратегії диференціації та
формування монопольних переваг за рахунок унікальних інституційних активів.
- про основну роль контрактних регуляцій як економічних механізмів реалізації БСТ

Методологія авторських досліджень
Джерело: власні дослідження.

парадигма неолібералізму
(теза про безальтернативність ринкових

Теорія брендингу

Факти:

- низька ефективність ринкових реформ в сільському
господарстві, що продовжує мати повсюдний вираз у вигляді
низки проблем сільського соціуму;
- у переважній більшості депресивний стан місцевих
економік сільських територій за відсутності джерел
забезпечення розвитку та зростання;
- низький розвиток підприємницької активності,
деструктивний характер діяльності бізнесу на селі,
неефективна регулятивна політика по відношенню до
сільських територій;
- посилення ролі фактору ринкових пріоритетів у соціальноекономічних відносинах в сільському соціумі.

Теоретичний базис:
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Еволюція економічної теорії інституційних угод (контрактів)
Науковці
Дж.Нейман, О.Моргенштерн [159]
П.Мілгром [142]

Етапи
Концепція прийняття рішень на основі
теорії ігор

А.Алчіан, Г. Демсец [250] та ін.

Теорія імпліцитних контрактів

К.Азаріадес [253], А.Сміт [204] та ін.

Контрактний підхід до організації (фірми)

В.Тамбовцев [216] та ін.
Дж. Акерлоф [249], М. Спенс [272]

Угоди в рамках номіналістичної теорії
грошей
Інституційний підхід в рамках
опортуністичних моделей поведінки

Д.Бейрон, М.Деватріпонт,
Б.Холмстром [254] та ін.

Теорія стимулювання

Р.Коуз [111] та ін.

Неоінституціональний підхід (теорій
трансакційних витрат, агентських
відносин, обмеженої раціональності)

О. Мороз, В. Семцов [153]

Підхід на основі реляційних стимулюючих
контрактів

Автор дисертації

Підхід на основі мотиваційностимулюючих інституційних угод

Додаток В

Джерело: власні дослідження на основі узагальнення вивчених джерел.

Суть ідеї
Визначення сутності угод через призму
оцінювання ризиків за умов використання ігор
Розробка механізмів примушення до виконання
угод
Організація (фірма), як і угоди, створюються
сторонами з метою вирішення певної задачі
Гроші мають контрактну природу і є, по своїй
суті, недовиконаними угодами
Розгляд сутності інституційних угод через
ефект інформаційних асиметрій
Концепція можливості оптимізації
стимулюючих угод
Розгляд сутності угод в контексті поведінки
індивідів, що приймають рішення в умовах
обмеженої раціональності та ресурсів
Визначальна роль реляційного контракту як
ключового елементу системи регулювання
сучасних соціально-економічних відносин
Детермінантна роль мотивацій в інституційних
угод як безпосередній механізм інституційних
змін
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Опис унікальних особливостей сіл Жмеринського району Вінницької області
№
п/п
1

Назва села

Приблизний час створення

Унікальні особливості

2

3

4
Наявність історичних пам’яток:
1. Парк-садиба фон Мекк
2. Парафія Святої Трійції Римо-католицької церкви (РКЦ) –
пам’ятка архітектури місцевого значення 1879 р.
3. Свято-Троїцький жіночий монастир УПЦ МП – пам’ятка
архітектури державного значення 1778 р.
4. Св.Петро-Павловський храм УПЦ МП, 1911 р.
5. Іоанно-Богословський храм УПЦ МП, пам’ятка архітектури
місцевого значення 1886 р.
Історично проживали старовіри, що займалися ремеслами та
торгівлею, а землеробству, як правило, приділяли другорядну роль.
У XVIIІ ст. старообрядці орендували більшість місцевих млинів,
тим самим складаючи конкуренцію євреям. Продаж с.-г. продукції
на ринках був одним з основних джерел надходжень старовірів.
Колишні дрібні хутори старовірів у 30–50-х рр. ХХ ст. приєднано до
с. Олександрівка. Основним видом діяльності радгоспу у радянський
період також було садівництво (сади та ягідники становили в 1972 р.
1144 га).

Браїлів

2

с.Олександрівка

3

с. Біликівці

4

с. Демидівка

5

с. Дубова

Одне з найдавніших і найбільших поселень
Поділля, точна дата невідома. У XVII–
XVIII ст. Браїлів належав Потоцьким.

У XVI–XVII ст. через території сучасного
с. Олександрівка проходив Кучманський
невільничий шлях. Село було утворено у
1909 р.

У XV ст. тодішнє с. Біликівці подароване
Г. Стреченовичу за військову службу.
Перша згадка села у XVІІ ст. Назва села
походить від назви першого поселенця –
козака Демида.
Засновано у XVІІ ст. на території дубового
лісу, звідки і пішла назва села.

Давня історія села
У XVІІІ ст. село належало Потоцьким. Наявність історичних
пам’яток:Свято-Покровський храм. УПЦ МП 1909 р.
Наявність історичних пам’яток:
1. Св. Дмитрія Українська автокефальна православна церква, 1880 р.

Додаток Д

1
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1

2

3

6

с. Жуківці

Засновано у XVІІ ст.

7

с. Камяногірка

Засновано у XVІІІ ст.

с. Кармалюкове

Перші згадки про село (до 1955 р. мало
назву «Головчинці») належать до XVI ст.

8
9
10

11

с. Кацмазів
с. Коростівці
с. Курилівці

Перші згадки про село належать до XV ст.,
коли село належало Камінецькій
католицькій кафедрі (грамота 1498 р.).
Село засноване у XVІ–XVІІ ст.
Перші згадки – у XVІ ст.

с. Леляки
с. Лисогірка

Дуже давнє поселення.
Дуже давнє поселення.

14

с. Людавка

Засноване у ХVІІ ст.

15

с. ЛукаМовчанська

Засноване приблизно у ХVІІ ст. У
минулому мало назву Лука-Шаргородська.

Продовження Додатку Д

12
13

4
Історично на території сільської ради проживали старообрядці які, як
правило, не бажали займатися землеробством, а займалися
ремеслами, торгівлею, орендою фруктових дерев та млинів.
Ще у XVІІІ ст. більша частина населення були старообрядці (понад
1000 чол). Траційно розвинуто садівництво.
Наявність історичних пам’яток:
1. Св. Архістратига Михаїла УПЦ КП, 1872 р.
В селі народився У.Я. Кармалюк (10.03.1787 р.) – видатний керівник
боротьби селян проти кріпацтва. В 1659 р. Головчинці належало
гетьману І. Виговському.
У 1579 р. село належало Яну Замойському.
Наявність історичних пам’яток:
1. Св.-Покровський храм УПЦ МП, 1900 р.
Давня історія села
В 1550 р. с. Курилівці (інша назва «Курилівці Зелені») даровані
польським королем Сігізмундом Б. Звіногродському за військові
подвиги.
Наявність історичних пам’яток:
1. Св. Великомучениці Параскови УПЦ КП, 1728 р.
На території було знайдено поховання доби міді (І тис. до н.е.).
Поселення на місці с. Лисогірка біля р.Згар існувало ще у ХІІІ ст.
Історично в селі проживали старообрядці які, як правило, не
займалися землеробством, а спеціалізувалися на оренді фруктових
дерев, торгівлі с.-г. продукцією, теслярстві тощо. У 1897 р. у
с. Людавка проживало 1694 чол., у т. ч. старовірів 908 чол. Деякі із
старовірів були дуже заможними. Так,наприклад, старовір В.Д. Бахін
із с. Людавки, який був колісних справ майстер, придбав за 15 тис.
золотих карбованців маєток у поміщиці-генеральші КорвінКрасовської (с. Почапинці).
У ХVІІІ ст. село належало князям Любомирським.
Наявність історичних пам’яток:
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1. Хресто-Воздвиженський храм УПЦ МП, 1884 р.
1
16

с. Мовчани

3
Засноване у ХVІІ ст. За переказами назва
с. Мовчани походить від першого
поселенця – козака Молчана, а
с. Андріівка(сусіднє) – від мельника Андрія.

17

с. Носківці

Перша письмова згадка датується 1431 р.

18
19

с. Потоки
с. Почапинці

Село виникло у ХVІ ст.
Перші згадки про село належать до ХІV ст.

20

с. Рів

21

22

24

25

с. Северинівка

с. Сербинівці
с. СлободаМежирівська

с. Станіславчик

с. Стодульці

Ймовірніше за все виникло у XV ст.

Одне з найстаріших поселень регіону. Так,
в урочищі Пауза-Журавель знайдено сліди
поселень скіфських часів.

4
Наявність історичних пам’яток:
1. Парафія Св. Войцєха РКЦ, 1797 р.
2.Успіня Божої матері
Св. Хрестовоздвиженський храм УПЦ МП, 1894 р.
Ще у ХVІІ ст. у с. Носківці збудовано палац.
Наявність історичних пам’яток:
1. Палацо-парковий комплекс садиби Бахметьєвих
2. Храм Косьми і Даміана УПЦ КП, 1908 р.
Було місцем заслання непокірних селян Потоцьких.
Не встановлено
Місцеві селяни були досить підприємливі (колишнє містечко, а нині
село «Межирів», яке входить до Рівської сільської ради, було
центром торгівлі, промисловості, а також районним центром до 30х рр. ХХ ст.
У ХVІІІ ст. належало князю Любомирському. В 1783 р. території села
Северинівка належали Северину Потоцькому.
Наявність історичних пам’яток:
1. Палацо-парковий ансамбль садиби Орловських

Виникло у ХVІ ст. За переказами назва
села виникла від прізвища поміщиків
Сербинівських.

Давня історія села

Перші письмові згадки датовано ХVІІІ ст.

Давня історія села

Виникло у ХVІ ст. За переказами у
минулому мало назву «Чачарин» або
«Чечерин» – у ХІХ ст. так називався
найближчий ліс. Свою назву
с. Станіславчик отримало від імені свого
колишнього власника Станіслава
Потоцького.
Вперше згадуються у джерелах ХVІІ ст.

У минулому – досить відомий центр торгівлі та промисловості
(ремесел), значна частка єврейського населення та католиків.

В 1616 р. території села були в орендній власності поміщика

Продовження Додатку Д

23

2

208

Калинського Щенсного.
1

2

3
Перші згадки належать до початку
ХVІІІ ст.
Збереглися відомості про існування села у
ХVІІІ ст. За переказами у місцевому лісі
поселився Тулин зі своїм сімейством, без
дозволу місцевих поміщиків. На цій
місцевості виникло поселення, яке спочатку
мало назву «Тулилинці».

4
Наявність історичних пам’яток:
1. Іоанно-Богословський храм УПЦ МП, 1903 р.

26

с. Тарасівка

27

с. Телелинці

28

Історично на цій території проживали значна кількість старообрядців,
які займалися ремеслами, орендою фруктових садів, торгівлею.
Засноване у ХVІІ ст. За переказами,
Зручне місце розташування села, обумовлене наявністю залізної
с. Чернятин утворилося унаслідок заселень
дороги, дозволяло вести господарські відносини з м. Києвом та
с.Чернятин
старообрядців, які прибули з Московії в
м. Одесою; значна кількість селян працювали на місцевих
період гонінь та утисків.
підприємствах.
Наявність історичних пам’яток:
1. Парк-садиба Вітославських- Львових
Джерело: результати авторських досліджень на основі даних про історію та сучасний стан вказаних населених пунктів.

Наявність історичних пам’яток:
1. Св. Михайлівський храм УПЦ МП, 1735р.

Закінчення Додатку Д
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Результати ретроспективного аналізування інституційних особливостей
сільських громад Жмеринського району (соціально-економічна та політична інтерпретація)

№
п/п

Демографічний та
територіальний опис

1
1

2

Браїлов

не зафіксовано/
3,9

Віддаленість до міст
(районного центру),
км / частка населення
віком до 17 років, 18–60
років, більше 60 років/
щільність населення,
осіб/кв.км
4

Наявність на території
сільської громади
історичних, культурних, природних,
ландшафтних пам’яток

5
Браїлівський професійний ліцей
1. Парк-садиба фон Мекк
2. Парафія Святої Трійції Римокатолицької церкви (РКЦ) - пам’ятка
архітектури місцевого значення
1879 р.
8/5225/30,9/50,2/18,9/84,6 3. Свято-Троїцький жіночий монастир
УПЦ МП - пам’ятка архітектури
державного значення 1778 р.
4. Св.Петро-Павловський храм УПЦ
МП, 1911 р.
5. Іоанно-Богословський храм УПЦ
МП, пам’ятка архітектури місцевого
значення 1886 р.

Кількість громадських
організацій (їхніх
осередків) (ГО)/
кількість храмів різних
конфесій
(К)/підприємства*
6
ГО-2, К- 4
ТОВ
«Кристал»,
ТОВ «Швейна фабрика
«Браїлівчанка»
ТОВ «БіоенерджіВінниця»
«Едем» «Фортуна»
«Кафе», «Каскад»
«Зустріч»

К-1
не зафіксовано
0,5

14/945/13,3/63,8/22,9/
48,0

-

Додаток Ж

2

Станом на 2000 р. населення
с. Олександрівка становило
близько 1057 чол. (363 садиби).
До Олександрівської сільської
ради входять також населені
пункти: с. Шевченково, с. Повал,
с. Кудіївці.

Випадки яскраво
вираженої
соціальної
конфліктності/
рівень
безробіття на
2014 р., %
3
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1

3

4

5

6

8

Нині Кармалюківській сільській
раді підпорядковано також
с. Петрані та с. МайданГоловчинський
Населення села у 2010 р.
становило 955 чол. Загальна
площа сільської ради становить
близько 3,668 км².
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4
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не зафіксовано
0,2

10/456/16,7/55,4/27,9/34,5

не зафіксовано
4,6

17/819/
14,4/57,1/28,5/34,0

1. Свято-Покровський храм
УПЦ МП 1909 р.

не зафіксовано
5,5

30/521/
21.1/48,8/30,1/22.1

1. Св. Дмитрія Українська
автокефальна православна церква,
1880 р.

У 1886–1887рр.
відбувалися
повстання селян
щодо захоплення землі.
0,2
У 1905–1906 рр.
селяни захопили
поміщицькі
землі.
14,2
Традиційно для
місцевого
населення
відзначалося
злодійкуватість
(«слабкість до
чужої
власності»,
«злодійство в
деяких сім’ях
спадкові»).
2,2

5/901/20,4/55.7\23,9/26,8

-

-

Наявність історичних пам’яток:
12/723/14,1/41,3/44,6/26,4 1. Св. Архістратига Михаїла УПЦ
КП, 1872 р.

13/673/18,7/49,8/31,5/22,5

-

6

ГО-, К-1
Мартинівське місце
провадження діяльності
ДП «Укрспирт»

ГО-1, К-1
ТОВ «Демидівський
граніт», «Міг»
К-3

ГО-2, К-2 (старовіри)

К-2

К-1
Кафе

Продовження Додатку Ж

7

2
Станом на 2015 р. Біліківській
сільській раді підпорядковані
також села Мартинівка та
Лопатинці. На території
загальною площею майже
4,761 км², проживало близько
1722 чол. (2010 р.), у т.ч.
безпосередньо в с. Біликівці
близько 530 чол.
Демидівській сільській раді
підпорядковано також
с. Могилівка.
Нині загальна територія
Дубівської сільської ради
становить близько 1,87 км² .
Населення 643 чол.
У 1972 р. населення становило
1594 чол.
До Жуковецької сільської ради
відноситься також с. Щучинці,
с. Ярошенка, с. Сідава,
с. Петрівка.
У 2010 р. населення
Камяногірської сільської ради
становило 1045 чол.; загальна
площа 22,9 км² (с. Кам’яногірка
та с. Олексіївка)
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Станом на 2015 р. Куриловецькій сільській
підпорядковано також с. Новоселиця та
с. Василівка. У 2010 р. населення, що
проживає на території Куриловецької
сільської ради, становило близько 765 чол.
При цьому загальна площа сільської ради
становила майже 3,804 км².

У 2010 р. населення, що проживає на
території Леляцької сільської ради становило
близько 2264 чол. При цьому загальна площа
ради становить майже 4,132 км². Леляцькій
сільській раді підпорядковано також с. Мала
Жмеринка, с. Тартак та с. Подільське
Населення с. Лисогірка у 2010 р. становило
близько 450 чол. ( у 1906 р. у с. Лисогірка
проживало 1209 чол.). Загальна площа
Лисогірської сільської ради становить
2,18 км²

3
не зафіксовано
3,0
У 1907 р. селяни
виступили проти
поміщиків
с. Коростівці.
22,5

4
25/810/13,8/41,3/44,9/24.1

5
Св.-Покровський храм
УПЦ МП, 1900 р.

не зафіксовано
14,6

5/753/17,8/60,2/22/43,4

не зафіксовано
49,8

30/303/13,2/49,8/37/13,1

К-3

ГО-2, К-3

?/619/20/62,1/17,9/25,7

Зафіксовано
факти відмови з
боку старовірів
відбувати
панщину.
На початку ХХ ст.
20/395/14,2/71,6/14,2/16,7
на території
сільської ради
були масові
заворушення та
бунти селян.
36,1

6

К-3

Св. Великомучениці
Параскови УПЦ КП,
1728 р.

ГО-1, К-2
«Козацька мрія»
Кафе –шашлична
«Дубовий гай»

-

К-2

Продовження Додатку Ж
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У 2010 р. населення Кацмазівської сільської
ради (с. Кацмазів та с.Настасіївка) становило
близько 1030 чол. Загальна площа сільської
ради складає біля 4,5 км².
Нині (у 2015 р.) Коростівецькій сільській раді
підпорядковані також с. Чапаєвка та
с. Слобода-Носковецька. У 2010 р. населення
на території Коростівецької сільської ради
складало близько 903 чол. Загальна площа майже 2,53 км².
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У 2010 р. населення с. Людавка складало
близько 730 чол. Загальна площа території
Людівської сільської ради становить близько
2,1 км².

16

Населення с Мовчани у 2010 р. складало 583
чол. Загальна площа території сільської ради
становить майже 2,258 км².

17

У 2015 р. Носковецькій сільській раді
підпорядковані також с. Демків. На території
Носковецької сільської ради у 2010 р.
проживало 1745 чол., загальна площа 3,493 км².

18

У 2015 р. Потоківській сільській раді
підпорядковані також с. Рижавка. Населення,
що проживає на території сільської ради
становило 967 чол. (2010 р.), загальна площа
– 3,515 км².

не зафіксовано
0,4

не зафіксовано
34,3
В 60-х рр. ХІХ ст.
мали місце селянські заворушення,
які були придушені військовими.
0,5
Було місцем
заслання непокійних селян Потоцького. У ХІХ ст.
неодноразово
виникали конфліктти між селянами та поміщиками відносно
поділу землі, в
окремих конфліктах брав участь
Пирогов М.І. як
«мировий суддя».
1,7

4

5

?/495/17,6/52,3/30,1/14,6

-

25/486/16,7/53,9/29,4/23,3

ХрестоВоздвиженський храм
УПЦ МП, 1884 р.

1. Парафія Св. Войцєха
РКЦ, 1797 р.
25/464/20,9/50,9/28,2/20,6 2.Успіня Божої матері
Св. Хрестовоздвиженський
храм УПЦ МП, 1894 р.
1.Палацо-парковий
комплекс садиби
Бахметьєвих ХVІІ ст.
18/1442/15,5/56.1/28.4/33,3
2. Храм Косьми і
Даміана УПЦ КП,
1908 р.

8/521/16.5\50.3/33.2/13,3

-

6
ГО-1, К-2
«У Михалича»

ГО-1, К-1

К-3

ГО-1, К-2

К-2

Продовження Додатку З

15

У 2015 р. Луко-Мовчанській сільській раді
підпорядковані населенні пункти: ГутаМовчанська та с. Лука-Мовчанська.
Населення у 2010 р. становило близько
748 чол. Загальна площа території сільської
ради близько 2,77 км².

3
В 1906 р. у селі
відбувались
селянські
заворушення.
24,4
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На території Северинівської сільської ради,
яка становить близько 3 км², у 2010 р.
проживало 2013 чол., у т. ч. безпосередньо у
с. Северинівка близько 1800 чол. У 2015 р.
Северинівській сільській раді підпорядковані
також с. Голубівка, Хатки та Матейкове.

У 2010 р. на території Сербинівської сільської
ради загальною площею 2,432 км² проживало
1193 чол.
У 2010 р. загальна площа території СлободоМежирівської сільської ради становила
1,346 км², а населення 639 чол.

3
Під час революції
1905-1907 рр.
селяни спалили
маєток та
розікрали худобу.
17,0
не зафіксовано
3,8

4

5

6

25/623/28/41\31/17,7

Палац-маєток
поміщиці-генеральші
Корвін-Красовської

ГО-1, К-3

5/640/20.3/61,6/18,1/34.4

-

К-1
«Шинок»

В 1848 р.місцеві
селяни відмовилися виконувати
панщину (через
відсутність
церкви).
У 1905 р. селяни
с. Северинівка
повстали проти
поміщиків, а у
1917 р. за
підтримки
військових
розгромили
поміщицький
маєток.
7,4

ГО-1, К-4
ТОВ
«Конкорд»,
«Нова оселя»

Палацо-парковий
18/1870/20,9/58,6/20,5/57,2 ансамбль садиби
Орловських

не зафіксовано
0,5

18/1085/19,7/55,7/24.8/43,5 -

ГО-1, К-1

не зафіксовано
1,0

25/511/17,8/57/25,2/23,4

К-1

-

Продовження Додатку З
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2
У 2010 р населення Почапинецької сільської
ради становило 1237 чол. (мешканці
населених пунктів: с. Почапинці, с. Слобода
та с. Зоринці); безпосередньо на території
с. Почапинці проживало 837 чол.). Загальна
площа території сільської ради – 4,065 км².
Станом на 2015 р. Рівській сільській раді
підпорядковані: с. Рів та с. Межирів
На території Рівської сільської ради
загальною площею майже 1,989 км², у 2010 р.
проживало близько 1064 чол., у т.ч. у с. Рів
близько 680 чол.
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1

2

24

У 2010 р. у с. Станіславчик проживало біля 3
тис. чол., а площа території сільської ради
становила близько 7,22 км². У 2015 р.
Станіславчицькій сільській раді були
підпорядковані: с. Станіславчик
та с.Травневе.

3

4

5

6

не зафіксовано
35,1

7/2652/17,7/59,6/22,7/18,9

-

ГО-3, К-2
«Веселий Роджер»

У 40-х рр. ХІХ ст.
в с. Рожепи відбулись селянські
заворушення.
У 1917 р. жителі
с. Стодульці
захопили
поміщицький
маєток.
34,0

25/655/17/55,8/27,2/29,9

-

ГО-1, К-1

25

У 2015 р. Стодулецькій сільській раді
підпорядковані: с. Стодульці, х. Мельники та
с. Рожепи. Населення Стодулецької сільської
ради становило близько 1 тис. чол. (2010 р.),
при цьому загальна площа території сільської
ради становить майже 3,732 км².

26

У 2015 р. Тарасівській сільській раді
підпорядковані також с. Вознівці та Будьки.
Населення – 1638 чол. (2010 р.), у т.ч. у
с. Тарасівка проживало близько 680 чол.
Загальна площа - 6,206 км².

не зафіксовано
40,7

17/560/17,7/52,2/30,1/24,2

Іоанно-Богословський
храм УПЦ МП, 1903 р.

27

Загальна площа території Тетелинецької
сільської ради становить близько 2,347 км².
У 2015 р. Телелинецькій сільській раді
підпорядковано також с. Ленінка. На
території сільської ради проживало 579 чол.
(2010 р.).

У 1905 р. селяни
с. Телелинці
підпалили
поміщицькій
маєток з вимогою
збільшення
поденної оплати.
1,6

20/450/19,6/47,7/32,7/21,6

Св. Михайлівський
храм УПЦ МП, 1735р.

ГО-1, К-2

Продовження Додатку З

К-2

1

28

2
У 2015 р. Чернятинській сільській раді
підпорядковані також с. Токарівка та
Слобода-Чернятинська. На території
Чернятинської сільської ради у 2010 р.
проживало близько 2500 чол., у т. ч.
безпосередньо в с. Чернятин близько 1677
чол. Загальна площа території – 4,44 км².

3
Населення
с.Чернятин –
1618 чол.
(1972 р.).
7,0

4

5

Палац
Чернятинський
аграрний коледж
19/1780/22.4/48,7/28,9/67,2
ВНАУ
Парк-садиба
Вітославських- Львових

209

215

6
ГО-1, К-3 (старовіри)
ПрАТ
«Чернятинське пиво»
«Зустріч»

Закінчення Додатку З

Примітки: * - крім фермерських господарств. Окремі приклади прояви опортунізму: у XVІІІ – у XІХ ст. старообрядці с.Жуківці
орендували значні обсяги землі в поміщиків. Так, графиня Потоцька уклала зі старовірами угоду про оренду землі, а
згодом продала с. Жуківці графу Демуазеву Гуф’є, який, у свою чергу, в 1842 р. продав село поміщику І. Семашко.
Необхідно відзначити, що умови договору оренди землі не змінювалися більш ніж 15 років, що сприяло стійкому
розвитку старообрядців. Слід відзначити також і те, що договір оренди було укладено у двох примірниках, один з яких
знаходився в землевласника, а інший в церкві старовірів. В 60-х рр. XІХ ст. храм у с. Жуківці згорів. У цей саме час
поміщик І. Смешко змінив умови оренди в односторонньому порядку і стягнув через суд зі старообрядців пеню за період
1863-1870 рр. у розмірі 3000 карбованців понад суми вказані в договорі оренди. С. Коростівці (№10) - Найбільш відомий
прояв опортунізму: Так, поміщик С.Орловський, взяв на себе зобов’язання перед владою збудувати церкву
Межирівського приходу (у с. Коростівці церква була знищена татарами), з метою збереження костелу який мав бути
звернений в православну церкву. Необхідно відзначити, що закладення православної церкви відбулося в 1853 р. Проте,
будівництво церкви свідомо затягувалось на протязі більш ніж15 років. При цьому фінансові ресурси поміщиків
Орловських активно витрачалися на інші цілі. Отож, будівництво храму було завершено лише в1869 р. іншим
поміщиком, а саме Чемерзином. Будівництво Церкви обійшлось в 16 тис. карб. Слід відзначити, що хоча іконостас і був
замовлений в Петербурзької академії мистецтв, проте якість його була досить низькою; дзвіниця залишилася старою та
ін.
Джерело: авторське аналізування різних джерел щодо історії та сучасного стану вказаних сільських громад.
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Автор/
консалтингова
компанія
1
Л. Чернатоні
[255–257]

Дослідження методик оцінки ефективності брендів вітчизняними та іноземними вченими
Критерій та/або підхід
оцінювання

Сутність методу

2

Додаток И

3
Іноземні напрацювання до оцінювання ефективності бренду
компанії
використання цілого
Автор у своїх роботах акцентує увагу на важливості цілісного підходу до оцінки
комплексу критеріїв ефективності управління брендом. У 1998 р. ним проведено дослідження, що
для оцінки успішності продемонструвало необхідність використання цілого комплексу критеріїв для оцінки
бренду, який
успішності бренду, як заснованих на бізнес-показниках, так і отриманих шляхом оцінки
заснований на
думок споживачів.
поєднанні бізнесПізніше цей підхід отримав свій розвиток у розробці матриці, що складається з двох
показників та оцінки стовпців (внутрішня й зовнішня оцінка бренду) і п’яти блоків (бачення бренду, його
думок споживачів
організаційна культура, завдання й сутність, впровадження та пошук ресурсів для бренду). В
рамках кожного з них були сформульовані питання (всього 51 питання), що дозволяють
визначити ефективність брендингу на кожному конкретному етапі будівництва бренду.
Відповіді на ці питання даються за шкалою від 0 до 5 балів. За кожною з категорій
розраховується інтегральна оцінка (середнє арифметичне оцінок за всією кількістю питань у
рамках певної категорії). Так, наприклад, у випадку варіанту «Бачення бренду» знаменник
дорівнює 14.
Наступним етапом є будівництво діаграми «здоров’я» бренду, яка дає можливість
оцінювати його життєздатність. Так, в гіпотетичному прикладі, наведеному Чернатоні,
аналізований бренд користується потужною підтримкою з боку «організаційної культури»,
проте має проблеми з точки зору «завдань бренду».
Ступінь
Показники
слабкий
середній
сильний
0
1
2
3
4
5
Бачення бренду
Організаційна культура
Завдання бренду
Сутність бренду
Впровадження та пошук ресурсів
бренду
Ретельно проведений аналіз діаграми «здоров’я» бренду дозволяє фахівцям виявити ті
області, в яких необхідно вживати заходів щодо підвищення результативності управління
брендом [255, с. 311].

209
209209

217

2
використання
ключового індикатора
ефективності, який
прив’язаний до
стратегії компанії та її
конкретного бачення
ринку

Д. Аакера
[1]

використання
«десятка показників
капіталу бренду», а
саме показники
використання активів
марочного капіталу,
такі як «обізнаність
про бренд»,
«сприймається якість
бренду», «лояльність
бренду» і «асоціації,
пов’язані з брендом»

С. Девіс,
М. Данн

концепція
контактного
брендингу

3
М. Шеррингтон пропонує проводити оцінку ефективності брендингу, використовуючи
ключовий індикатор ефективності (Key Performance Indicator – KPI), який прив’язаний до
стратегії компанії та її конкретного бачення ринку [235, с. 220]. Автор робить акцент на
необхідності виділення домінантного KPI, стверджуючи, що це «чудовий спосіб фокусування
бізнесу на правильному характері росту й перевірки того, чи досягаються цілі росту»
[235, с.224]. З одного боку, спрощення системи показників, спрямованих на адаптацію до
конкретної ринкової ситуації, виправдано. З іншого боку, існують певні межі спрощення, а
отже, зводити такий складний і багатоаспектний конструкт, як бренд, до одного
домінантного показника нерозумно. Крім того, подібний підхід все одно вимагає постійного
відстеження сили (життєздатності) бренду та додаткової перевірки достатності обраного
домінантного KPI, що може не спростити, а, навпаки, ускладнити систему оцінки в цілому.
Д. Аакер вважає, що ефективність брендингу слід оцінювати на основі аналізу показників
використання активів марочного капіталу, таких як «обізнаність про бренд», «сприймається
якість бренду», «лояльність бренду» і «асоціації, пов’язані з брендом» [1].
Оцінити дієвість використання активів дозволяє система показників, яку автор назвав
«десяткою показників капіталу бренду» («Brand Equity Ten»). При цьому автор вважає, що
ефективне управління брендами включає систему не тільки фінансових, але й поведінкових і
ринкових показників [1, с. 376–377]. Також слід зазначити, що дана «десятка» необов’язково
являє оптимальний набір для всіх можливих ситуацій і, за твердженням автора, вимагає
модифікації для прив’язки до конкретної ситуації та виконуваного завдання, але стрижневим
параметром марочного капіталу залишається лояльність споживача бренду, оскільки вона
являє собою «вхідний бар’єр для конкурента, можливість отримання цінової премії та часу
для заходів при появі новинок конкурента, а також перешкоду на шляху руйнівної цінової
конкуренції» [1, с. 380].
За думкою С. Девіса і М. Данна, для того, щоб оцінити роль бренду в досягненні
стратегічних і тактичних цілей компанії, необхідно розробити показники (метрики)
ефективності брендингу – «вимірювані параметри оцінки ефективності дій брендорієнтованої компанії, тобто компанії, що дотримується при прийнятті стратегічних рішень
правила відповідності таких рішень існуючої або бажаної бренд-політики».
Для оцінки ефективності брендингу Девіс і Данн пропонують аналізувати формування
досвіду споживачів з позиції трьох груп точок контакту споживача й бренду, таких як:
1) досвід до здійснення покупки (веб-сайт, реклама, PR-акції);
2) досвід під час здійснення покупки (торговий персонал, демонстрація у точках продажу,
асортимент товарів/послуг);
3) досвід після здійснення покупки (післяпродажне обслуговування, система сплати
рахунків, програми лояльності, якість товарів).
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1
М. Шеррингтон
[235]
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оцінювання
економічної
цінності
бренду

[269]
консалтингова
компанія
Romir
Monitoring
[266]
консалтингова
компанія
Loyalty
Driver [266]

комбінація
якісних і
кількісних
методів
дослідження для
оцінки бренду
моделювання процесу
перемикання на
інші бренди

Оцінка інтеграції.
Оцінка корисності бренду.
Оцінка споживачем певного бренду в конкурентній
ситуації (цінова еластичність, можливість розширення лінійки бренду).

Продовження Додатку И

консалтингова
компанія
Interbrand
Group

При цьому автори моделі відзначають, що розподіл точок контакту на зазначені групи є
досить умовним, оскільки одні й ті ж самі точки можуть виявитися більше ніж в одній групі
одночасно і впливати на поведінку як потенційних, так і реальних покупців.
Існує два типи метрик, які, за С. Девісом і М. Данном, повинні враховуватися в системі
метрик компанії. Тактичні метрики забезпечують діагностику ефективності брендингу з
позиції формування досвіду покупця в точках контакту з брендом. Автори відзначають, що ці
метрики «допомагають оцінити здійснювані вами види діяльності, які мають відношення до
існуючих або потенційних покупців, в межах однієї з трьох груп точок контакту з брендом».
До тактичних метрик Девіс і Данн відносять наступні метрики ефективності брендингу:
поінформованість про бренд; розуміння його; актуальність його; довіру до бренду; виконання
обіцянок бренду; перевагу бренду; його розгляд; його вплив на рішення про покупку;
виконання обіцянки брендом; задоволеність ним; рекомендація бренду.
Стратегічні метрики, у свою чергу, «забезпечують діагностику впливу бренду на
ефективність бізнесу. Ці метрики допомагають оцінити вплив ваших дій з формування
бренду на загальну ефективність бренду і, таким чином, всієї компанії в цілому».
Вибір тих чи інших метрик для оцінки ефективності брендингу залежить від конкретних
цілей оцінки. Без ясного розуміння конкретних цілей компанія буде постійно відчувати
труднощі у визначенні того, яка з метрик має для неї дійсно принципове значення.
Результати оцінювання цілей і метрик бренду можуть дати орієнтир у виборі найбільш
доречних для компанії метрик з урахуванням її цілей.
Сегментація бренду.
Фінансовий аналіз.
Аналіз попиту.
Оцінка прибутку бренду.
Аналіз сили бренду.
Оцінка бренд-ризиків.
Розрахунок чистої приведеної вартості прибутку бренду.
Оцінка ядра прихильників (проникнення бренду; профіль ядра користувачів; рівні лояльності
й задоволеності).
Оцінка відношення до бренду і пов’язаних із брендом асоціацій (слова і фрази, символи й
образи, продукти і концепції, що асоціюються з брендом; імідж і ступінь персоналізації
бренду; сприймана успішність бренду).
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1
консалтингова
компанія
Brand
Vision
System [271]

2
комплексний підхід
до оцінки іміджевої
комунікації як до
інтерактивної
системи побудови
капіталу бренду

вивчення
образу марки на
основі еволюції
споживчого
сприйняття
якісна
оцінка
показників
бренду

консалтингова
компанія
Brand
Finance [266]
консалтингова
компанія
V-RATIO –
Лістинг
брендів [16]

фінансовий
метод оцінки
марочного
капіталу
імітаційне
моделювання

Аналіз складу аудиторії, яка обумовлює комунікаційний контакт із рекламним
повідомленням.
Виявлення ідей і ступеня їх закріплення за споживачем.
Оцінка зрозумілості для споживача ключових іміджевих атрибутів, виявлення потенціалу
рекламного
повідомлення щодо швидкості донесення до споживача ідей комунікації.
Оцінка адресності комунікаційної дії.
Оцінка профілю продукту щодо надання йому іміджевих характеристик.
Тимчасова оцінка ефективності іміджевої комунікації щодо періоду донесення до споживача
необхідних ідей рекламного повідомлення.
Оцінка показників бренду (диференціації, актуальності, пошани, знання).
Визначення значень 48 характеристик іміджу й ідентифікації марки на основі архетипів.
Кроскультурна характеристика споживачів – виявлення глибинної мотивації споживачів.
Порівняння показників різних брендів, виявлення їх сильних і слабких сторін.
Знання бренду.
Функціональність.
Прихильність.
Авторитет бренду.
Ідентифікація з брендом.
Схвалення оточуючими.
Дослідження ринку й аналіз фінансових даних – прогноз продажів бренду.
Оцінка доданої економічної вартості.
Облік факторів попиту й оцінка індексу доданої вартості бренду.
Облік факторів ризику, бренд бета-аналіз і ставки дисконтування.
Оцінка бренду за допомогою аналізу:
загальних даних про фірму (рік виходу бренду на ринок, товарна категорія, регіони);
показників управлінського обліку (обсяг продажів, чистий операційний грошовий потік,
інвестований капітал, обсяг витрат на просування, рекламний бюджет категорії).
території

Продовження Додатку И

консалтингова
компанія
BrandAsset®
Valuator [16]
консалтингова
компанія
Equity
Engine
[269]

3
Аналіз ступеня залучення цільової аудиторії в рекламну комунікацію.
Аналіз ступеня засвоєння основних ідей рекламного повідомлення.
Оцінка креативності рекламної іміджевої комунікації і привабливості сюжету акцентувати
уваги споживача на продукті.
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1
С. Анхольт
[6; 7]

Нікіфорова Г.Ю.
[163]
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2
3
концепція
В основу оцінювання ефективності бренду автор закладає вимірювання сили та якості
конкурентної
«іміджу бренду» кожної окремої країни за такими шістьма параметрами:
ідентичності території
1. Експорт – визначає імідж продуктів і послуг у кожній країні, а також ступінь інтересу,
з яким покупці шукають або, навпаки, уникають купляти продукцію, що виробляється в
конкретній країні.
2. Уряд – досліджує думку суспільства щодо рівня чесності та компетентності уряду
країни, характеризує індивідуальні уявлення громадян про уряд, а також погляди на
глобальні питання, такі як
демократія, правосуддя, бідність і захист навколишнього середовища.
3. Культура та культурна спадщина – показує глобальне сприйняття спадщини кожної
країни й містить оцінку рівня сучасної культури країни, у т.ч. фільми, музику, живопис,
спорт і літературу.
4. Люди – вимірює репутацію населення в таких галузях, як знання, освіта, відкритість,
дружелюбність та інші якості, а також сприйняття рівня потенційної гостинності громадян і
дискримінації.
5. Туризм – оцінює ступінь інтересу до відвідування країни та привабливість туристичних
визначних пам’яток.
6. Інвестиції та імміграція – визначає ступінь привабливості окремої країни щодо
проживання, роботи або навчання в ній; також демонструє сприйняття громадянами
економічної й соціальної ситуації в країні.
цільовий підхід
Автор вважає, що підходи до ефективності брендингу території безпосередньо пов’язані із
його цілями. Відокремлено три основні складові брендингу території, які і пов’язані із цілями
її розвитку – соціальна, комунікативна, економічна. При цьому основними складовими
ефективності брендингу території є соціальна і комунікативна, оскільки саме вони
забезпечують потенційну економічну ефективність бренду і реалізацію цілей розвитку
території. Структура і зміст метрики для оцінювання ефективності брендингу території
наступні: соціальна ефективність брендингу: якість життя, вартість життя, кількість робочих
місць у сфері туризму, міграція населення, динаміка чисельності населення, кількість
народжених; комунікативна ефективність брендингу: кількість туристів, впізнаваність міста,
рейтинг території (бренд-сіті-індекс Анхольта), відношення до території зі сторони її
споживачів (опитування); економічна ефективність брендингу: сукупна заробітна плата
зайнятих в секторі туризму, сукупні податки від туризму, середня економія кожного
домогосподарства на податках завдяки розвитку туризму, вартість бренду міста – доходи від
бренду (від операцій ліцензування – передавання прав на використання бренду міста).
Наведена метрика показників ефективності брендингу може використовуватись як основа
для розробки цільових програм розвитку брендів територій.
Вітчизняний доробок до оцінювання ефективності бренду
Підприємства
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1
Тімонін К.О.
[218; 247]

2
комплексний підхід
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3
Автором запропоновано оцінювати ефективність бренду, виходячи з визначення поняття
як соціально-економічної категорії. Сутність її полягає у створенні унікальної пропозиції
цінності, в якій поєднані економічні, емоційні та соціальні вигоди, що створює певний
об’єкт, які є значущими для суб’єктів його внутрішнього і зовнішнього середовища, що
завдяки ефективним комунікаціям створюють позитивні асоціації та уявлення про об’єкт і
дозволяють йому підвищувати свою силу впливу на ринок й сприяти отриманню додаткових
прибутків та збільшенню марочного капіталу. Методика передбачає: формування системи
часткових показників, за допомогою яких можливо здійснювати кількісну оцінку
ефективності використання бренду підприємства суб’єктами внутрішнього (власники (темп
зростання обсягів реалізації продукції, темп зростання суми виплачених дивідендів,
рентабельність
сукупного
капіталу,
рентабельність
власного
капіталу,
рентабельність продажів, середньорічний виробіток на одного працюючого,
матеріаловіддача, фондовіддача, коефіцієнт обіговості активів, питома вага інноваційної
продукції в загальному обсязі відвантаженої продукції, коефіцієнт оновлення основних
фондів, питома вага інвестицій в нематеріальний основний капітал в загальному обсязі
інвестицій в основний капітал, питома вага витрат на дослідження і розробки (без
амортизації) в загальному обсязі витрат на інновації, коефіцієнт фінансового ризику),
персонал (темп приросту фонду оплати праці на підприємстві, плинність кадрів, питома
вага працівників, навчених новим професіям; питома вага працівників, зайнятих повний
робочий день; питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію в звітному році)) і
зовнішнього (споживачі (темп зростання кількості клієнтів підприємства, питома вага
кількості замовлень від постійних клієнтів до загальної кількості замовлень періоду),
дистриб’ютори (темп зростання кількості торгових агентів в системі розподілу продукції
підприємства, питома вага продукції в загальному обсязі продукції, яка реалізується через
посередників), конкуренти (відносна частка ринку підприємства (порівняно з найсильнішим
конкурентом), частка на ринку підприємства), держава (темп зростання надходжень в
бюджети всіх рівнів (ПДВ та податок на прибуток), масмедіа (питома вага витрат на
маркетинг і рекламу в загальному обсязі витрат на інновації), інвестори та інші фінансові
структури (рентабельність інвестованого капіталу, коефіцієнт фінансової автономії))
середовища;
- визначення еталонних значень часткових показників оцінювання економічної
ефективності та розрахунок узагальнюючих показників внутрішньої і зовнішньої економічної
ефективності окремо;
- визначення динаміки значень узагальнюючих показників;
- розрахунок інтегрального показника економічної ефективності з урахуванням
значущості кожної зі складових оцінювання (Іек.еф. = 0,411 ∙ Івнутр.еф. + 0,589 ∙ Ізовн.еф.);
- формування складових соціальної ефективності, їх оцінка та розрахунок інтегрального
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показника соціальної ефективності. Для оцінки соціальної ефективності використання бренду
підприємства була розроблена анкета, яка включає 34 питанні, що згруповані відповідно до 4
типів емоційного вдоволення від бренду: ідеологічного, психологічного, соціологічного та
культурного; - розрахунок комплексного показника ефективності використання бренду (К еф
= 0,638 ∙ Іекон.еф. + 0,362 ∙ Ісоц. еф.) та формування комплексної цільової програми підвищення
ефективності використання бренду.
Так, даний підхід дає можливість отримати узагальнюючу оцінку досягнутого рівня
внутрішньої та зовнішньої ефективності. Проте процес є доволі трудомістким, потребує
значної кількості як внутрішніх, так і зовнішніх даних.
Автор пропонує здійснювати оцінки бренду на основі функціонального підходу.
Функціональний підхід брендингу – комплекс взаємопов’язаних властивостей, що впливають
на поведінку різних контактних аудиторій. Головною метою функціонального трактування є
те, що останній розглядається як набір певних функцій, що розкривають його цінність як для
споживача, так і для власника бренда. Як зазначає автор, брендинг власне і призначений для
реалізації певних функцій.
Результатом брендингу є певний набір функцій, які забезпечують досягнення мети щодо
відповідного статусу торговельної марки. Відповідно щодо ефективності цих функцій можна
отримати найбільш об’єктивну картину ефективності брендингу в цілому. Тобто на
ефективність брендингу треба дивитися не крізь призму доходи/витрати, а крізь призму
досягнення цілей брендингу через створення і реалізацію певних функцій бренда. Відповідно
економічну ефективність треба розглядати не як абсолют, а як відносну результативність
однієї з функцій бренда (економічної). За характером функції поряд з економічною виділено
ще ідентифікаційну, інформаційну та емоційну. Реалізація ідентифікаційної функції створює
умови для пріоритетного вибору, формування у свідомості споживача певних асоціацій з
конкретним виробником; інформаційна – забезпечує передачу відомостей про товар даного
бренда, донесення споживачеві ключової обіцянки бренда, інформації про якість,
справедливість співвідношення ціни та якості; емоційна – надає імпульс для позитивних
асоціацій, створює емоційну основу для сприятливого ставлення і сприйняття бренда
споживачем. Відповідно розроблення методики оцінки ефективності брендингу повинно
ґрунтуватися на комплексності функціонального наповнення бренда.
Мета брендингу досягається за допомогою створення функціональних цінностей бренда, які є
не чим іншим як ступенем прояву брендом своїх функцій. Відповідно ефективність
брендингу з позиції функціонального підходу повинна розглядатися як ефективність
реалізації брендом своїх функцій з урахуванням їхньої важливості. Таким чином,
ефективність брендингу на основі функціонального підходу визначається через оцінку якості
реалізації брендом своїх функцій. Але ця оцінка буде не повною, якщо не брати до уваги
конкурентне середовище. Тобто об’єктивну картину може надати тільки зіставлення з
аналогічними проявами функцій брендів-конкурентів.
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3
Так, оцінка ефективності бренд- менеджменту здійснюється на основі бенчмаркингу.
Бенчмаркинг – це виявлення того, що інші роблять краще, ніж дана фірма, і вивчення,
удосконалення та застосування їхніх методів роботи. В основу концепції покладено
порівняння діяльності не тільки з підприємствами-конкурентами, але й передових фірм з
інших галузей. Аналіз ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу автор
пропонує здійснювати в такій послідовності: складається перелік брендів, що належать
підприємству; для кожного складається перелік торговельних марок конкурентів;
визначається величина вартості, що додається і-м брендом до вартості товару і величина
доданої вартості за торговельними марками конкурентів; встановлюється місячний обсяг
продажу і питома вага додаткового доходу за і-м брендом і брендом конкурентів;
розраховуються середній питомий дохід і середній обсяг продажу на бренд; визначається
розрахунковий додатковий дохід; розраховуються коефіцієнт порівняльної ефективності
бренд-менеджменту та індекс порівняльної динамічної ефективності бренд-менеджменту.
Індекс порівняльної динамічної ефективності бренд-менеджменту дозволяє оцінити
порівняльну ефективність бренд-менеджменту у динаміці. Якщо більше 1, то спостерігається
підвищення ефективності бренд-менеджменту порівняно з базовим періодом і порівняно із
«середньою» ефективністю, якщо менше 1 – то зниження ефективності.
Індекс порівняльної динамічної ефективності дозволяє знайти нераціональність у брендменеджменті, простежити динаміку його ефективності.
М. Бойко враховує особливості оцінки ефективності брендингу туристичних підприємств.
Автором адаптовано методику Brandefficiency, розроблену фахівцями відомої у сфері брендменеджменту компанії Interbrand. При адаптації цієї методики до застосування в туризмі,
автор враховував суб’єктно-об’єктне сприйняття туристичного бренду як символічного
капіталу і капіталу в традиційному розумінні для відображення доходів від використання
бренду та споживчої цінності туристичних продуктів, що реалізуються на території,
сукупність туристичних ресурсів якої стало основою для формування національного
(локального) туристичного бренду. Визначення ефекту національного туристичного бренду
базується на трьохфакторній моделі перетворення внеску бренду в додаткові фінансові
потоки через кількісні параметри аналізу продажів. Модель обумовлює поетапне визначення
показників, що впливають на ефект туристичного бренду (MS): внесок бренду у збільшення
обсягів продажу туристичних продуктів на певній території; внесок бренду у збільшення
рентабельності туристичного продукту по відношенню до питомих витрат на підтримку
бренду; показник стратегічної конкурентоспроможності бренду [16].
Для розкриття специфіки впливу емоційної складової бренду (Brand Image) автор
звертається до показника бета-бренд (brendbeta). Значення бета-оцінки бренду дозволяє
встановити силу бренду та оцінити бренд-ризики з метою визначення ставки дисконтування.
За аналітичними розрахунками Британської бренд-консалтингової компанії Brand Finance

Продовження Додатку И

1
Кендюхов О.В.
[97]

підхід використання
конкурентних переваг

Матусяк С.В.
[140]

стратегічний підхід
у взаємозв’язку із
програмою розвитку
території

Продовження Додатку И

Євдокимов Ф.І.
[73]

наявність сильного бренду зменшує ставку дисконтування, тим самим збільшуючи його
чисту поточну вартість.
Сила бренду (в межах 1–100 балів) визначається за десятьма показниками, кожен із яких
оцінюється за 10-баловою шкалою: тривалість присутності бренду на ринку; ефективність
програм просування; ринкова частка; ринкова позиція; темп зростання продажів; цінова
премія; цінова еластичність; витрати на маркетинг; рівень привабливості реклами; знання
бренду.
Ця методика дає змогу оцінити ефективність туристичного бренду як щодо
небрендованих територій/туристичних продуктів (абсолютне значення показника), так і
порівняти з показниками ефективності інших брендів, тобто відобразити відносну успішність
розробленого бренду.
Продукції
Ф. І. Євдокимов пропонує здійснювати оцінку ефективності бренду на основі
узагальнюючого показника – гарантійного терміну безкоштовного обслуговування
технологічно-споживчих товарів.
Якщо критерієм бренду розглядати безкоштовний гарантійний термін обслуговування
товару, то його зміна знайде відображення як у споживача, так і у виробника. Для споживача
– це з одного боку підвищення якості товару, а з другого – підвищення ціни. Якщо перше
бажане, то друге не завжди і не кожен споживач відноситься до брендингу позитивно. Теж
слід сказати і для виробника: зміна відношення до товару з брендом споживача теж не
байдуже. Підвищення якості і гарантійного терміну вимагає допоміжних витрат, а зміна
структури споживача змінює попит, що може вплинути на конкурентноздатність товару, так і
на маржинальний прибуток підприємства. Збереження останнього може стати граничним
показником гарантійного строку.
Території
Автор пропонує розкривати оцінювання бренду міста з розрізі таких критеріїв:
- нова економічна основа розвитку міста;
- передова система управління;
- комфортне і цікаве місто;
- сучасні системи забезпечення життєдіяльності міста;
- високоякісні комунальні послуги;
- місто дружнє для дітей;
- охорона здоров’я належного рівня;
- яскраве та різноманітне культурне життя.
Оцінювання бренду міста за наведеними критеріями автор пропонує здійснювати за
допомогою експертів, що представляють собою фахівців, а також мешканців міста різних
верств населення. Оцінка здійснюється за анкетами. Якісні показники узагальнюються за
такими компонентами оцінки як: лояльність, обізнаність, якість, асоціації переводяться в
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кількісні за допомогою шкали, так званої «масштабної лінійки оцінок» (пропонується
використовувати 9 бальну шкалу, при цьому значення «3 бали» надається параметру, який
гірший за базовий; «6 балів» - на рівні базового; «9 балів» - значення показника більше за
базового) і визначається сума балів отримання органом публічного управління за
результатами оцінки. Розрахований узагальнений показник капіталу бренду буде
знаходитись в межах 3 та 9. Отримане значення показника дасть можливість визначити яким
рівнем конкурентоспроможності володіє той чи інший бренд та визначити стратегію його
подальшого розвитку.
Джерело: узагальнено автором на підставі вивчених джерел.
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