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Бєлофастова Таїсія,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри реклами
та зв’язків з громадськістю Київського університету
імені Бориса Грінченка
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ МІСТА
Останні роки актуалізуються процеси брендування міст. Кожний шукає свою нішу, шляхи, щоб стати
пізнаваним. Великим містам значно легше стати брендом, оскільки можна задіяти великий арсенал ресурсів.
Однак це не означає, що у невеликих міст не має шансів перетворитися у бренд. Як стверджують фахівці
брендингу, бренд міста створюють самі мешканці. «Бренд культурного міста», на наш погляд, є досить
перспективним, і культура міста в даному разі автоматично стає складовою. Культурні мешканці
створюють відповідну атмосферу. Заклади культури, музеї зокрема, формують культуру мешканців.
Не заглиблюючись у семантику поняття «бренд», історичні аспекти його виникнення і наповнення
науковим та практичним змістом, зазначимо, що даний термін відображає уявлення суспільства
(споживача) про певну субстанцію (маємо на увазі тут або товар, або послугу, організацію, або місто тощо).
Останнім часом все більшу зацікавленість чиновників викликає поняття бренд міста, посилюється бажання
його створювати або покращувати. Отже, посилюється увага до брендингу територій.
Поняття бренду міста несе в собі процес побудови певних асоціацій, які виникають у свідомості
людини при його згадуванні. При назві міста, ми перераховуємо те, з чим пов’язуємо його. І цей перелік
іноді не обмежується однією-двома позиціями. У зв’язку з цим, експерт з брендингу територій, власник
агентства «Consulting», яке спеціалізується на розробці брендингових стратегій для міст, територій, держав
Жозе Торрес, наголошує, що бренд – це не логотип, а логотип – це ще не бренд. Згадаємо логотип Києва. На
давньому – було зображення гілки квітучого каштану. Чи то зміна ідеології, чи то причина, що каштани
київські вироджуються через екологічні проблеми міста, починаючи з 2011 р. розпочато проведення
всіляких конкурсів на створення нового логотипу і бренд-концепції міста (Київ – місто, де все починається).
Остаточного варіанту, який би влаштував громадськість, немає. А чи потрібно стільки уваги приділяти
логотипу? Питання виникають і щодо бренд-концепції Києва, яка пов’язується з брендинговою стратегією,
а вона орієнтується на певну цільову аудиторію. Тож потрібно дати відповідь на запитання: це іноземні
інвестори, туристи чи таланти? Тому і місто має просуватися за відповідним вектором, а відтак його бренд
спрямовується або на привабливість для інвесторів, або цікавість у туристів, або як площина для реалізації
ініціатив і талантів. Доцільно згадати визначення бренду Франца-Рудольфа Еша: «… це образні уявлення,
збережені в пам’яті зацікавлених груп, які виконують функції ідентифікації й визначають поведінку
споживачів при виборі продуктів і послуг». 1 На нашу думку, таке тлумачення пояснює близькість поняття
бренд і культура, оскільки культура є носієм історичної пам’яті, ретранслює, зберігає [3].
З початку 2000 років актуалізується процес залучення потенціалу культури до процесу формування
бренду. Ставки робляться на креативні галузі, такі, як дизайн, реклама, театр, музеї, розваги,
кіновиробництво тощо. Так, Кейт Дінні, експерт з брендингу територій, директор Центру брендингу міст і
засновник консалтингової компанії «Brand Horizons», аналізуючи найкращі бренди міст, одну з глав
присвятив Гонконгу, який поєднує в брендинговій стратегії історичне минуле і сучасність, що спрямована
на майбутнє. Так, дещо дивно звучить, але адміністрація міста активно працює над підтримкою його
актуальності. Нові погляди на бренд Гонконгу формуються на перспективу 15 років: у 2006 році
громадськість бачила його майбутнє у культурній спадщині та навколишньому середовищі, природних
ресурсах. Як свідчить час, перспективні уявлення цілком втілилися у практичну реалізацію[1]. Відзначимо,
що процес брендування розпочався в Україні з великих міст. Про це свідчать конкурси, які були оголошені
на загал і отримали широку інформаційну підтримку. У 2014 році 26 міст зробили заявку на участь у
Канадському проекті ПРОМІС. Канадськими і вітчизняними експертами були проведені зустрічі,
консультації з питань брендування міста. В результаті було відібрано 16 міст. Це Київ, Одеса, Кривий ріг,
Львів, Хмельницький, Вінниця, Павлоград (Дніпропетровської області) та інші. Вже є офіційно прийняті.Чи
орієнтуються бренди українських міст на культурні об’єкти? Все частіше піднімаються і в пресі, і в
громадських колах проблеми руйнування, знищення, втрати, приватизації для переорієнтації
функціонального призначення (останнє торкається архітектурних споруд) історичного середовища,
нерухомої спадщини України. Ще у 2014 р. Віце-президент Національної спілки архітекторів України
оприлюднює проект Соціальної програми збереження культурної спадщини України, в якій зазначено,
1
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Університету м. Гіссен (Німеччина).
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щороку Україна втрачає більше 100 об’єктів культурної спадщини, яка «перебуває за межами
економічного життя» і потребує соціального захисту. У зв’язку з цим, її права повинні враховуватись в
соціальних програмах так само, як соціально незахищених верств населення – людей з особливими
потребами, дітей та людей літнього віку. «Немає більш безправних об’єктів в оточенні людини, ніж
об’єкти культурної спадщини» [2]. На жаль, такі факти і аргументовані міркування вітчизняних фахівців
свідчать про те, що брендинг українських міст, хоча і орієнтується частково на залучення культурних
об’єктів, однак втрачає при недбалому ставленні до культури. Нещодавно «зачепив» меседж на одному з
телеканалів: «столиця втрачає історичне обличчя». Причини: новобудови в історичних районах Києва,
пожежі, приватизація архітектурних пам’яток. З цих причин і Андріївський узвіз, як культурно-історичний
осередок, на жаль, також зазнав змін. У 2018 р. Київська міська рада затвердила міську цільову програму
«Охорона та збереження культурної спадщини Києва на 2019-2021 рр.», де визначені об’єкти культури для
особливої уваги, фінансово підтримані, однак таку програму доцільно було б впроваджувати значно раніше.
Для розробки бренду потрібно долучати фахівців, які спрямують свою роботу на формування іміджу міста.
Так, при розробці бренду Вінниці була створена робоча група експертів. До її складу ввійшли представники
місцевої влади, історики, архітектори, ректори вищих навчальних закладів, архітектори, бізнесмени. Як
бачимо, фахівців сфери культури обійшли увагою, хоча саме вони формують культуру міста, яка є
потужною складовою будь-якого бренду. Отже, підсумовуючи, зазначимо, що подальшої розробки
потребує визначення поняття «бренд міста». Просування бренду – це створення бажаної репутації. Як
результат це призводить до розширення інвестицій, активізації туризму, посиленню почуття гордості за
рідне місто, посилення згуртованості громади, розвитку креативних тенденцій. В результаті – виділити
місто серед інших. Актуалізується питання культури міста, виявлення її потенціалу в іміджевих технологіях
міста, спрямованих на його брендування. Культурно-історичні пам’ятки – це ресурс, який вже є, тому для
вітчизняних практик брендування важливо їх зберегти через документаційну, юридичну та економічну
підтримку.
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Бойко Ольга,
доктор філософських наук, професор кафедри психології, політології
та соціокультурних технологій Сумського державного університету
КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ
Перехід до інформаційного суспільства актуалізує пошуки засобів та технологій, що забезпечують
орієнтацію людини в сучасному світі. Сучасний культурологічний дискурс характеризується не тільки
різноманітними направленнями в дослідженні культури, а й ростом прикладних векторів її інтерпретації та
аналізу. І дійсно, дослідження показують, що культура у вигляді ціннісних установок, переконань здійснює
значний вплив на соціально-економічний розвиток країн. В епоху глобалізації культура стає «рятівним
кругом», який здатний вивести суспільство з економічного та соціального застою [4].
Слід зазначити, також, що культура є не тільки імпульсом для соціально-економічних процесів, а й
ресурсом для розвитку міст та регіонів. Невипадково в останні роки з’явилися нові поняття, які увібрали в
себе тенденції сучасності: «культурний капітал», «культурні індустрії» «креативні індустрії», «творчий
кластер», «культурні практики» тощо. Так, під поняттям «культурний капітал», який вперше застосував
П. Бурдьє, розуміється певне знання, що дозволяє розуміти та оцінювати різні типи культурних відносин та
культурних продуктів [1]. Цей вид капіталу є важливою складовою символічного капіталу. Відповідно ідеям
П’єра Бурдьє, концепція символічного капіталу допомагає розкрити сутність конструювання та підтримки
дистанції у просторі, які механізми його організації та структурування. Тим самим, культура стала
розумітися як фактор перетворення територій, а засобом, і в свою чергу, технологією такого перетворення є
культурні практики.
Культурні практики реалізуються через різні види діяльності та взаємодії людей, при цьому в
культурній практиці реалізується творчий потенціал учасників. Отже, культурні практики – це і є реалізація
культури в її безпосередніх діях. Культурні практики, на відміну від духовних практик, як правило, сумісні
та інституціалізовані. Культурні практики – це стійкі форми взаємодії людей, які дозволяють виробляти,
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