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послуг, а переводити їх на якісно інший рівень, не лише економити видатки з місцевих 

бюджетів на утримання існуючої інфраструктури, а й збільшувати надходження до таких 

бюджетів, збільшувати податки, створювати нові робочі місця – не у соціальній сфері, а у 

бізнесі, виробництві, сфері послуг. 
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ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ТЕРИТОРІЇ 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій на тлі глобалізаційних трансформацій 

перевели конкуренцію з міждержавного та міжнаціонального рівнів на 

міжтериторіальний. Територіальні утворення національної економіки знаходяться в 

конкурентній системі координат відносно залучення ресурсів, передусім таких, як 

іноземні та національні інвестиції, владні преференції, кваліфікована робоча сила. За 

таких умов особливого значення набуває територіальне позиціонування, яке визначає 

основні цінності та пріоритети, що вирізняють територію, окреслює конкурентні переваги, 

і, у підсумку, трансформується у бренд території. Це розуміння відносно недавно  
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увійшло у вітчизняну науку і практику, а з розвитком місцевого самоуправління набуло 

особливої актуальності. 

Сучасні концепції брендингу територій знайшли своє відображення в результатах 

досліджень зарубіжних авторів, таких,  як-то: Саймон Анхольт і Роберт Говерс, Елі 

Аврахам і Еван Кеттер, Еван Поттер і Кейт Динн, які вивели на новий рівень розуміння 

концепцію бренд-лідерства, сформовану свого часу Девідом Аакером. Активно 

включились у формування методології брендингу вітчизняні науковці й автори з 

близького зарубіжжя: Біловодська О.А, Логунцова І.В., Пашкус В.Ю. і Пашкус Н.А., 

Приварникова І.Ю., Смирнова Т.А. й Тєлєтов О.С., Шалигіна Н.П. та ін. 

Варто зазначити, що історично бренд виник і розвивався в галузі мас-маркетингу 

вже здавна, проте процеси формування товарного та територіального бренду не є цілком 

тотожними. Основні відмінності полягають у тому, що бренд території актуалізується 

пізніше, ніж територія з’являється на політичній мапі світу [1]. Іншими словами, спочатку 

територія набуває просторової (паспорт території) та динамічної (імідж, репутація) 

визначеності і лише потім формується бренд. Таким чином, бренди міст є складовим 

бренду області і регіону, країни. Визнання успішності навіть найменшого міста залежить 

від визнання успіху регіону, країни в цілому, і навпаки.  

Для формування територіального бренду важливе розуміння того, що бренд – це 

система цінностей і колективних явлень про територію, які роблять її привабливою для 

зовнішніх акторів. Провідна функція бренду – формування узагальненого, всіма 

прийнятого простору. Цей образ має бути позитивним та зрозумілим, легким до 

сприйняття.  

Використання положень концепцій брендингу території в процесі формування 

сучасної економічної політики вважається одним з інструментів антикризової політики. 

Так, в довгостроковому періоді успішний бренд міста сприяє забезпеченню та підтримці 

конкурентоздатності території, концентрації необхідних для її збалансованого та сталого 

розвитку ресурсів [2, с.3]. Бренд міста водночас є похідним та визначальним щодо вектору 

стратегічного розвитку території. Успішний бренд міста здатний забезпечити формування 

додаткових як зовнішніх, так і внутрішніх можливостей. З боку зовнішніх можливостей, 

він впливає на залучення зовнішніх інвестицій, формування партнерських відносин, 

нарощування економічного потенціалу, зміцнення конкурентних переваг. З боку 

внутрішніх можливостей успішний бренд є одним з основних елементів формування 
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соціальної стабільності. Завдяки синергетичній реалізації внутрішніх та зовнішніх 

можливостей забезпечується поліпшення якості життя містян. 

Сучасні виклики до розбудови вітчизняної системи муніципального управління 

актуалізують потребу належного кадрового забезпечення процесів публічного управління. 

Зважаючи на цю обставину, нам уявляється, що компетенційна модель фахівця в галузі 

публічного управління є неповною без чіткого уявлення про внесок бренду міста в так 

звані невідчутні активи і конкурентоспроможність країни. Комплекс дисциплін, які 

викладаються студентам спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

(«Оцінка економічного потенціалу міста», «Стратегічне планування розвитку міста», 

розробник – автор) спрямовані на формування у студентів розуміння змісту економіки 

міста, знання аналітичного інструментарію оцінювання структури потенціалу міста, 

вміння розробляти складові елементи стратегії розвитку міста. Досвід показує, що 

практична апробація набутих знань при виконанні аналітично-дослідницької роботи на 

прикладі конкретного міста забезпечує отримання студентами якісних результатів 

навчання. Важливо, що завершальним етапом зазначеної роботи є представлення 

студентами свого бачення бренду міста, яке є своєрідною квінтесенцією результатів 

проведених досліджень. Таким чином, на основі вивчення сутності, змісту та структури 

бренду міста посилюється науково-практична компонента у процесі підготовки майбутніх 

фахівців з публічного управління. 

Отже, проблеми ефективного налагодження процесів формування брендів територій 

набувають системного характеру і потребують міждисциплінарних  підходів до 

розв’язання в багатьох взаємопов’язаних сферах суспільства: економіці, публічному 

управлінні, освіті.   
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