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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найменш дослідженим питанням у галузі національного

брендингу залишається питання оцінки ефективності стра'
тегії просування бренда країни як фактора залучення іно'
земних інвестицій та підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, що ставить важливе завдання з дос'
лідження методичних підходів до оцінювання ефективності
стратегії просування.  Дане завдання має під собою об'єктив'
не підгрунтя, оскільки складність розробки та впроваджен'
ня стратегії просування бренда країни на загальнонаціональ'
ному рівні потребує серйозного обгрунтування його важли'
вості та результативності. І якщо у важливості просування
бренда країни вже мало хто сумнівається, то необхідність у
оцінці результатів розробки та впровадження стратегії про'
сування бренда країни залишається нерозглянутою. Така
постановка проблеми вимагає апеляції до існуючих науко'
вих розробок у сфері оцінки стратегічного та проектного мар'
кетингу та їхньої адаптації до рівня бренда країни. В цьому
плані заслуговує на увагу теоретична спадщина класичної
школи менеджменту, також питання ефективності міжнарод'
ного маркетингу знайшли широкий резонанс в дослідженнях
Мікловди В.П., Кубіній Н.Ю., Ковальчука І.В., Пастухової В.В.,
Каніщенко О.Л., але методичні підходи саме до оцінки ефек'
тивності національного брендингу досліджені ще недостат'
ньо, що зумовлює актуальність даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є визначення існуючих методів та

підходів до оцінки ефективності стратегії просування та
їхня адаптація до умов національного брендингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Єдиного погляду на визначення поняття ефективності

стратегії міжнародного маркетингу в сучасній економічній
літературі не існує. Деякі вчені'економісти пропонують в
рамках маркетингової діяльності спиратися на показники
ефективності господарської діяльності взагалі, не визнача'
ючи ефективності маркетингової стратегії як такої. Інші
науковці пропонують визначати ефективність маркетингу
через аналіз певних спеціальних показників, зокрема через
ефективність маркетингових рішень.

В економічній літературі виділяють три підходи до вивчен'
ня ефективності стратегії [2]: цільовий; системний; вибірковий.

Цільовий підхід спрямований на визначення ефектив'
ності стратегічного маркетингу як його здатності досягати
заздалегідь поставлених цілей. Згідно з цим підходом
діяльність суб'єктів стратегічного маркетингу повинна
здійснюватися раціонально тільки з метою досягнення цілей.
Раціоналізм полягає у виборі такого варіанта використання
ресурсів, який би дав змогу досягти поставлених цілей з най'
меншими витратами. При цьому необхідними умовами його
застосування є узгодження цілей окремих суб'єктів із галу'
зевими та загальнонаціональними, кількісний та якісний вимір
цілей стратегічного управління, а також їхнє досягнення має
чіткий алгоритм. Неможливо не погодитися з висновком, що
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цей підхід варто використовувати у тому разі, якщо цілі чітко
визначені а результат можна точно зафіксувати і виміряти.

За такого підходу, розробка стратегії просування брен'
да країни має розпочинатися постановкою конкретних еко'
номічних показників в якості цілей, що мають бути досягненні
в результаті реалізації стратегії. Враховуючи особливості
національного брендингу [1], дані показники мають бути виз'
начені для кожного рівня сприйняття, а також відповідно до
рівня та масштабу застосування інструментів просування.

Проте, в контексті даного дослідження маємо відзначити
певні недоліки даного методу. Подібна деталізація цілей має
певну складність для окремих інструментів системи просуван'
ня, серед них — дипломатичні представництва, діяльність яких
залежить від країни перебування, відповідно затрати на до'
сягнення однієї мети в різних дипломатичних представницт'
вах можуть бути різними (залежно від інституційних формаль'
них та неформальних умов перебування в окремих країнах).
Це означає, що при виборі цілей відповідальний орган держав'
ної влади мусить враховувати умови діяльності окремого
інструменту системи просування бренду країни. Наслідком
цього є втрата можливості розвиватися з випередженням, не
пристосовуючись до обставин, а впливаючи на них.

Згідно з цільовим підходом ефективність стратегії про'
сування бренда країни залежить від:

— стратегічних цілей та завдань;
— відповідності стратегії економічним пріоритетам роз'

витку економіки країни;
— адаптивності стратегії до умов існування окремих

складових системи просування;
— іміджевої політики країни, що контролює систему

просування бренду.
Наумова В.С. визначає ефективність стратегії міжна'

родного маркетингу як ступінь досягнення маркетингових
цілей за певний проміжок часу [2]. Якісно'кількісний роз'
рахунковий показник ефективності стратегії міжнародно'
го маркетингу (ЕСММ) має такий вигляд:

Е
СММ

 = С
Ц

 ,
де СЦ — ступінь досягнення маркетингових цілей за пев'

ний проміжок часу.
У контектсті данного методу, ефективність стратегії про'

сування бренда країни можна оцінювати як сукупність степе'
нем досягнення цілей кожного із рівнів сприйняття. Тобто:

Е
СПБК

 = С
ЦРС

,
де ЕСПБК — ефективність стратегії просування бренду

країни; С
ЦРС

 — сумарний показник ступенів досягнення
цілей окремих рівнів сприйняття.

СЦРС = СЦСРС + СЦПРС + СЦДРС + СЦРСМО,
де С

ЦСРС
 — ступінь досягнення цілей споживчого рівня

сприйняття; С
ЦПРС

 — ступінь досягнення цілей підприємниць'
кого рівня сприйняття; СЦДР — ступінь досягнення цілей дер'
жавного рівня сприйняття; С

ЦРСМО
 — ступінь досягнення

цілей рівня міжнародних організацій.
Наступний підхід в оцінці стратегії просування бренда

держави оснований на принципі системності. Згідно цього
принципу, критерієм ефективності стратегії є здатність об'
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'єкта відповідати викликам екзогенних факторів та
адаптація до них. Цей підхід концентрує увагу на спе'
цифіці структури об'єкта. Він спрямований на ство'
рення засобів підтримки стосунків між учасниками
організації, а не на цілі окремих суб'єктів господарю'
вання. Внутрішній розподіл ресурсів, визначення
ієрархічних залежностей, правила взаємодії учасників
посідають центральне місце, а оцінка витрат відсту'
пає на задній план. Зосередження уваги на виживанні
організації завдяки пристосуванню її до змін зовніш'
нього середовища спричиняє пасивне управління нею,
сконцентроване на реакції на викликані зміни.

Адаптуючи даний підхід до особливостей національ'
ного брендингу, можна представити оцінку ефективності
стратегії просування бренда країни як залежність від скла'
дових системи просування та їхньої взаємодії:

Е
СПБК

 = ?,
де ? — показник взаємодії складових системи про'

сування бренда країни.
Недоліком системного підходу є й те, що оцінюван'

ня внутрішніх характеристик бізнесової організації по'
требує певного їх кількісного означення. Це вимагає ус'
кладнення, збільшення витрат на процес контролінгу ре'
зультатів просування, що, в свою чергу, призводить до змен'
шення ефективності реалізація безпосередньо самої стра'
тегії просування бренду країни.

Вказаний підхід заперечує думку, що ефективність може
бути оцінена на основі заздалегідь встановлених критеріїв чи
одних лише системних характеристик. Цей підхід наголошує
на забезпеченні мінімального рівня задоволення усіх скла'
дових організації, мотиви діяльності й цілі яких відрізняють'
ся. В контексті стратегії просування бренда держави мова
йдеться про сукупність суббрендів, просування кожного з
яких дозволяє досягти загальної мети. Наприклад, просуван'
ня брендів окремих регіонів, галузей чи міст. Важливим є те,
щоб керівним органом було визначено, які складові слід вва'
жати стратегічними.

Отже, підхід до оцінювання ефективності стратегії про'
сування бренда держави з точки зору задоволення інтересів
її стратегічних складових потребує чіткого позиціонуван'
ня цих інтересів і вибору та формулювання критеріїв, що їм
відповідають. Такі критерії мають бути збалансованими і
спрямованими не лише на задоволення інтересів стратегіч'
них складових, а й на досягнення кінцевих цілей.

Труднощі використання наступного — вибіркового —
методу полягають в ідентифікації стратегічних складових (від
яких найбільшою мірою залежить ефективний результат про'
сування) і здатності встановити, як саме їхнє просування впли'
не на бренд країни в цілому. Крім того, компроміс у балансу'
ванні інтересів за певних умов може бути порушений, коли ці
умови і, відповідно, організаційне оточення зміняться.

Кожен з підходів має певні переваги й недоліки, які
більшою чи меншою мірою проявляються за різних умов.
Хороші результати може дати зважене і збалансоване по'
єднання усіх підходів, при цьому недоліки одного могли б
компенсуватися перевагами іншого.

Ще одним методом, який заслуговує на увагу та яким
можна адаптувати для оцінки ефективності стратегії про'
сування бренду країни, на нашу думку, можна назвати ме'
тодологію оцінювання ефективності реклами та PR Комiсiї
з вимiрювання та оцiнювання ефективностi PR iнституту
зв'язкiв з громадськiстю (США)[4].

На думку спецiалiстiв Комiсiї з вимiрювання та оцiнювання
ефективностi PR iнституту зв'язкiв з громадськiстю (США),
не iснує єдиної простої та всеохоплюючої технологiї
вимiрювання ефективностi/результативностi PR'дiяльностi. У
вiдповiдностi до "iнструкцiї з вимiрювання ефективностi PR'
програм та PR'дiяльностi", необхiдно застосовувати один або
кiлька з наступних методiв:

— контент'аналiз текстiв у ЗМi;
— аналiз iнтернет'простору;
— дослiдження ефективностi виставок та iнших корпо'

ративних подiй;
— дослiдження методами експерименту, опитування та

анкетування, фокус'груп, рольових iгор та iн.
Сам по собi процес оцiнювання ефективностi PR'про'

грами, запропонований Комiсiєю, складається з п'яти етапiв:
1) визначення конкретних цiлей та завдань програми;
2) вимiрювання безпосереднiх результатiв PR'дiяльностi

(короткостроковi результати, наприклад, висвiтлення в ЗМi);
3) вимiрювання сприйняття PR'впливу (поiнформ'

ованiсть цiльової аудиторiї пiсля проведення PR'програми);

4) вимiрювання наслiдкiв PR'програми (змiна громадсь'
кої думки);

5) вимiрювання комерцiйних та/або органiзацiйних
результатiв.

Однак, на практицi частiше застосовуються спрощеннi
моделi, якi базуються на пiдрахунку кiлькостi виходiв у ЗМi,
оцiнюваннi впливу PR'активностi на обсяг продажу та мето'
ди рекламного еквiваленту (AVE). Методологiя AVE перед'
бачає, що площа (ефiрний час), яку займають PR'матерiли,
оцiнюється за вартiстю аналогiчно розмiщеної реклами.

У контексті національного брендингу даний метод мож'
на використати наступним чином.

1. Поділ загальної стратегії просування бренда країни на
короткострокові етапи, кожен з яких передбачає застосування
визначеного набору інструментів просування бренда країни.

2. Оцінка короткострокових досягнень по кожному із
етапів. Наприклад, оцінка публікацій в іноземних ЗМІ, що
висвітлюють проведення того чи іншого промо заходу.

3. Проведення дослідження поінформованості цільової
аудиторії про бренд країни після проведення певного про'
мо заходу.

4. Оцінка громадської думки після проведення певного
комплексу заходів (раз на рік, раз на два роки тощо).

5. Оцінка співвідношення витрат та результатів (за пев'
ний період).

На нашу думку, оцінку ефективності стратегії просування
бренда країни можна розглянути, виходячи із розуміння терм'
іну ефективності як співвідношення результатів та витрат.

Ефективність у стратегічному менеджменті, на основі яко'
го, на нашу думку, є доцільним дати оцінку стратегії просування
бренда країни, відрізняється від поняття ефективності в традиц'
ійному сенсі. Визначено, що ефективність являє собою співвідно'
шення результату до витрат. В стратегічному менеджменті ефек'
тивність оцінюється якісними та кількісними параметрами, тому
визначається трьома основними способами (рис. 2).

Рентабельність — один із головних вартісних показників
ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі
активів і ступінь використання капіталу у процесі виробниц'
тва. Рентабельність стратегічного управління включає в себе
комплекс показників, які надають характеристику конку'
рентоспроможності прийнятих рішень у майбутньому. На
нашу думку, показник рентабельності можна застосувати і
в національному брендингу з метою оцінки ефективності
стратегії просування бренду країни.

Аналіз рентабельності в традиційному значенні дозволяє
визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та ра'
ціональність їхнього використання. На нашу думку, подібним
чином можна визначити ефективність вкладених в розробку та
реалізацію стратегії просування бренду країни коштів:

R
k
 = I

n
/ K

n
,

де R
k
 — показник рентабельності капіталу, вкладеного в

розробку та реалізацію стратегії просування бренду країни;
I

n
 — обсяг іноземних інвестицій;

K
n
 — витрати на розробку та реалізацію системи про'

сування бренду країни;
n — період часу, в межах якого здійснюються разрахунки.
K

n
 — це кумулятивний показник, що об'єднує витрати

на всі задіяні в стратегії просування інструменти, тобто:
K

n
 = К

1
+К

2
+К

3
+…+К

t
,
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Рис. 1. Підходи до аналізу ефективності стратегії
Складено автором.

Рис 2. Ефективність стратегічного управління
Складено автором.
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де К
1
,…..К

t
 — капітальні витрати на за'

стосування кожного із інструментів систе'
ми просування бренда країни.

Головною особливістю даного способу
оцінки ефективності стратегії просування
бренда країни є його складна вимірність та
періодичний характер, відповідно для даного
методу оцінки ефективності стратегії просу'
вання характерна переважна теоретичність.
Перша особливість пов'язана, перш за все, з
тим фактом, що сьогодні не існує достатньої
статистичної бази, необхідної для виміру In .
В даному випадку показник In означає обсяг
"нових" інвестиційних надходжень у країну за
визначений період, тобто таких, які можна ро'
зуміти як залучені у результаті застосування
системи просування бренда країни. Друга
особливість даного методу — періодичність —
означає неможливість кінцевого виміру рен'
табельності вкладених у систему просування
бренда країни капіталу, тому що, як було роз'
глянуто вище, стратегія просування бренда
країни має довготривалий характер, просуван'
ня бренда країни не може бути завершене на
якомусь певному етапі. Тому показник рента'
бельності відображає віддачу вкладеного в си'
стему просування капіталу за певний про'
міжок часу (на приклад, за рік). Дану особ'
ливість у формулі виокремлює змінна n.

Як було вже розглянуто у першому
розділі даного дослідження, просування
бренда країни має довготривалий харак'
тер, і досягнення певних успіхів не озна'
чає припинення дій щодо просування брен'
да. Діяльність щодо просування та підтримки власного брен'
да не припиняється залежно від макрофакторів, а лише
змінюється її пріоритетність.

У цьому контексті можна виділити ще один спосіб оцін'
ки ефективності стратегії просування бренда країни —
стійкість бренда країни.

На нашу думку, стійкість бренда країни має характери'
зуватися періодом часу, в продовж якого бренд країни здат'
ний залишатися незмінним незалежно від зовнішнього втру'
чання. Фактично стійкість бренда — це своєрідний кредит
довіри, який формується в результаті реалізації стратегії
просування бренду країни.

S
B
 = T,

де S
B
 = стійкість бренда країни;

Т — період часу протягом якого бренд країни зали'
шається незмінним.

З нашої точки зору, кількісний вимір даного показника
можливий виключно емпіричним шляхом, тобто необхідний
постійний моніторинг стану бренда країни та порівняння от'
риманих показників із еталонним значенням. Еталонним
може бути як і обране значення, наприклад певний обсяг
потоку туристів на рік чи притоку іноземних інвестицій, так
і орієнтація на показник більш розвинутої країни, наприк'
лад, за Nation Brands Index [3].

На нашу думку, методами, що найбільш заслуговують
на увагу в контексті даного дослідження (табл. 1), можна
назвати цільовий підхід до виміру ефективності стратегії
просування бренда країни, оцінку за методологією інсти'
туту зв'язку із громадськістю США та вартісний метод, що
дозволяє кількісно визначити ефективність стратегії про'
сування бренда країни за умови удосконалення статистич'
ного обрахунку інвестиційних надходжень в країну. Окре'
мої уваги заслуговує показник стійкості бренда країни, що,
на нашу думку, має бути однією із пріоритетних характери'
стик при розробці стратегії просування бренду країни.

ВИСНОВКИ
Виділяють цільовий, системний та вибірковий підходи до

оцінки ефективності стратегічного управління. Цільовий підхід
спрямований на визначення ефективності стратегії як її здат'
ності досягати заздалегідь поставлених цілей. Критерієм ефек'
тивності при системному підході управління стратегією є
здатність об'єкта відповідати викликам екзогенних факторів
та адаптація до них. Вибірковий підхід базується на виборі
стратегічних складових та забезпеченні задоволення їх інте'
ресів. Застосування певного підходу залежить від цілей ана'
лізу та його інформаційного забезпечення. Що стосується без'
посередньо стратегії просування бренда країни, то найбільш

адекватним сучасним вимогам показником ефективності вис'
тупає рентабельність, яка дозволяє оцінити співвідношення
результатів стратегічних рішень, які знаходять відображення
у вигляді ефекту, та витрат на втілення в практику стратегіч'
них планів, а також показник стійкості бренда.

Як висновок щодо оцінки ефективності стратегії про'
сування бренда країни можна сказати:

— оцінка ефективності стратегії просування бренда
країни достатньо складний, але необхідний процес. Не'
обхідність оцінки стратегії просування бренда країни зу'
мовлена важливістю попередження помилок при розробці
та реалізації стратегії, контролем за здійсненням та моні'
торингом результатів просування;

— оцінка ефективності стратегії просування бренда
країни має бути комплексною. Тобто вимірювання динамі'
ки іноземних інвестицій невід'ємне від оцінки зміни гро'
мадської думки. Науковообiрунтованi методи вимiрювання
ефективностi стратегії мають бути зосередженi як на ко'
роткостроковому, так i на довгостроковому ефекті;

— оцінка ефективності стратегії має бути врахована ще
на етапі впровадження стратегії.
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Таблиця 1. Застосування підходів та методів щодо оцінки ефективності
стратегій в системі національного брендингу

Джерело: розроблено автором.

Назва методу або підходу Застосування у сфері просування бренду країни 
1. Цільовий підхід визначенні конкретних коротко- та довгострокових цілей 

для кожного інструменту просування бренда країни та у 
відповідності до рівня сприйнятя 

2. Системний підхід оцінку ефективності стратегії просування бренду країни як 
залежність від складових системи просування та їхньої 
взаємодії:  
ЕСПБК  = �, 
де ῳ  – показник взаємодії складових системи просування 
бренду країни. 

3. Вибірковий підхід ідентифікації стратегічних складових – виокремлення 
суббрендів, яким має надаватися пріоритет у застосуванні 
інструментів просування – бренди окремих регіонів чи 
міст. 

4. Якісно-кількісний 
розрахунковий метод 

ефективність стратегії просування бренда країни можна 
оцінювати як сукупність степенем досягнення цілей 
кожного із рівнів сприйняття. Тобто: 
                                           ЕСПБК = СЦРС, 

 де ЕСПБК  – ефективність стратегії просування бренда 
країни; СЦРС – сума степенем досягнення цілей окремих 
рівнів сприйняття; 
СЦРС  = СЦСРС + СЦПРС + СЦДРС + СЦРСМО, 

5. Вартісний підхід Rk =  In/ Kn , 
де Rk  – показник рентабельності капіталу, вкладеного в 
розробку та реалізацію стратегії просування бренда 
країни. 

6. Метод оцінки інституту PR в 
США 

визначення короткострокових етапів стратегії просування 
бренду країни та оцінка їх результатів, особливо іїхнє 
висвітлення в зарубіжних ЗМІ. 

 


