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Воронової Вілени Володимирівни 

«Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія у процесі 

інноваційного розвитку регіонів України» 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06 - «Прикладні соціально-комунікаційні 

технології» (27 - Соціальні комунікації) 

Знайомлячись із дисертаційним дослідженням Вілени Воронової 

«Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія у процесі інноваційного 

розвитку регіонів України», не можна сказати, що проблема зовсім не вивчена. 

Упродовж останніх років у різних за формою та значеннях працях до неї 

зверталися С. Анхольта, Т. Виноградова, Д. Візгалов, С. Єгоричева, 

О. Кобякіна, М. Молочников, JI. Старостова, Г. Студінська, Я. Яненко та інші 

автори. 

Однак сучасний розвиток суспільства, коли його інфраструктурою стає 

нова «інтелектуальна», а не «механічна» техніка, а продукування інформації та 

знань переноситься у єдиний інформаційний простір, вимагає категорично 

нових підходів до розвитку регіонів держави, запровадження при цьому 

широкого спектру соціально-комунікаційних технологій. 

Відповідно запропонована до захисту дисертація Вілени Воронової 

присвячена вивченню проблеми, яка ще не сформувала належну дослідницьку 

нішу: з'ясування сутності й специфіки геобрендингу як сучасної соціально-

комунікаційної технології у контексті розвитку й просування територій у 

сучасному й історичному вимірах, визначення тенденції та основних напрямів 

його використання. 

Історіографія комунікативістики наразі достатньо не наповнена 

різноаспектними дослідженнями, що вивчали б геобрендинг як соціально-

комунікаційну технологію, визначали його атрибутивні характеристики, 

описували комунікаційний інструментарій, уніфікували термінологію, давали 



розуміння механізму практичної реалізації геобрендингової діяльності. Саме 

тому актуальність роботи очевидна. 

Дослідження виконано в межах цільової комплексної програми науково-

дослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв 

«Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти (номер 

державної реєстрації 0118U100212) і комплексної наукової теми кафедри PR і 

журналістики «Соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки» 

(державний реєстраційний номер 0111U000510) і за вивченою проблематикою 

жодним чином не виходить за їх межі. 

Об'єкт дослідження (геобрендинг як елемент системи соціально-

комунікаційних технологій) та предмет (соціально-комунікаційний аспект 

геобрендингу в процесі інноваційного розвитку регіонів України) визначили 

стратегію роботи, означивши дослідницькі завдання. їх комплекс цілком 

достатній для розкриття заявленої теми, жодних відхилень від напряму 

основного дослідження не спостерігається. Тут варто відзначити такий аспект: 

прагнучи оцінити перспективи інституалізації геобрендингу в Україні як 

передумови його ефективності, авторка передовсім вважала за потрібне 

окреслити особливості українського формату геобрендингу, засадничі 

положення підготовки геобрендингових стратегій розвитку українських 

регіонів. Це вимагало значних дослідницьких зусиль для опрацювання 

широкого фактичного матеріалу й теоретичних джерел, а також практичних 

знань. Вважаю, дисертантка успішно впоралась із цим та всіма іншими 

завданнями дослідження. 

Наукова новизна роботи, визначена Біленою Вороновою, не потребує 

дискусій, оскільки достатнім чином підтверджена текстуальним комплексом. 

Результати опонованої дослідницької праці сповна можна 

використовувати під час викладання фундаментальних та вибіркових 

дисциплін, зокрема таких, як: «Прикладні соціально-комунікаційні технології», 

«Медіаосвіта», «Теорія і методика рекламної та ПР творчості», «Організація 

рекламної та ПР-кампанії», «Брендинг» та ін. 



Структурно дисертація складається із трьох розділів та дев'яти 

підрозділів, що вигідно розкривають титульну тему. Зосереджуся на основній 

проблематиці, успішно розв'язаній у роботі. 

1. Проведена автором науково-пошукова робота дозволила виявити 

зв'язок еволюції геобрендингу із основними етапами розвитку ринку й 

комунікаційних процесів. Під праформами геобрендингу пропонується 

розуміти особливу стадію його розвитку, комплекс суспільних передумов, у 

яких простежувалися певні ознаки технології, такі як мета, спрямованість, 

формати комунікаційних обмінів між виробником (продавцем) і споживачем 

товару, функції, завдання. Це дозволило дисертантці праформи геобрендингу 

звести до двох типів: релігійних і світських. 

2. Обране опертя на широкі наукові джерела дозволило Вілені Воро новій 

запропонувати авторське визначення геобрендингу як системи інформаційно-

комунікаційних зусиль із використанням комплексу інтегрованих 

комунікаційних інструментів, спрямованих на системне стратегічне 

інформування широкої аудиторії (реальної й потенційної) про переваги певного 

територіального утворення, формування у різних категорій стейкхолдерів 

позитивного уявлення про нього, налагодження взаєморозуміння й взаємодії 

між усіма учасниками єдиного територіально-комунікаційного простору. 

3. Важливим для розуміння української практики геобрендингу в 

соціокомунікаційному аспекті є констатація автором того наукового факту, що 

в сучасних умовах розвитку інформаційного середовища, якісних змін 

учасників суспільного діалогу геобрендинг як особливий комунікаційний 

формат стає вагомим атрибутом існування територій, хоча в науковому 

дискурсі відсутнє однозначне його розуміння з позицій соціокомунікаційного 

підходу. На основі глибокого вивчення наукових досліджень геобрендинг 

розглядається як процес використання інноваційного комплексу різнопланових 

комунікаційних інструментів, спрямованих на постійне системне інформування 

про переваги території. 

4. Скрупульозно вивчивши геобрендингові практики, Вілена Воронова 

отримала можливість виокремити основні засадничі принципи 



геобрендингових стратегій регіонів та розставити їх у десять блоків. Це, 

зокрема, такі: а) розуміння цілей і завдань геобрендингу, спрямованих на 

виявлення, акцентування й розвиток переваг території, транслювання їх 

зацікавленим аудиторіям; б) забезпечення постійної позитивної присутності 

геобренду в інформаційному просторі; в) гнучкість і варіативність комунікацій 

у відповідь на зміни геобрендингового простору; в) створення геобрендингової 

парадигми як системи понять і елементів, що формують уявлення про геобренд; 

г) розуміння геобрендингу як інтегрованого напряму комплексної стратегії 

розвитку міста, регіону, в основі якого геобрендингові комунікації та ін. 

5. Необхідно також позитивно відгукнутися про те, що дисертанткою 

розширено перелік офлайн-різновидів такими блоками, як: архітектурно-

просторові інструменти комунікації (стріт-арт, інтерактивні скульптурні 

композиції, творчі рішення у сфері озеленення, створення міських «меблів», 

малих архітектурних форм тощо); предметно-товарні засоби комунікації (одяг, 

канцелярія, гастрономія із логотипом геобренду, іншою символікою). 

Запропоновано додати третю групу - «синкретичні геобрендингові 

інструменти» (що можуть мати як онлайн-, так і офлайн-формат), до яких 

віднесено різноманітні рекламні тексти, айдентику тощо. 

Отже, у процесі дослідження здобувачкою розв'язані всі поставлені 

завдання. Підсумкова частина роботи містить переконливі результати. Авторка 

уважно аргументує висновки, що засвідчує якісний рівень виконаного 

дослідження та підкреслює значення його науково-дослідницької праці. 

Глибина аналізу матеріалу та узагальнення результатів дослідження 

забезпечують достовірність наукових висновків і рекомендацій. 

У той же час потрібно зауважити, що в роботі Вілени Воронової є певні 

моменти, які варто обговорити під час захисту. 

1. У положенні п'ятому про наукову новизну авторка зазначає, що 

«доведено інтеграційну й системоутворювальну функцію комунікацій як 

основи геобрендингу» (с. 22). І саме це викликає певні запитання. Для зняття 

проблеми під час захисту варто уточнити, що ж має на увазі дисертантка, коли 

говорить про системоутворювальну функцію. Адже в науці про комунікації 



звичніше говорити про системоутворювальний чинник чи характер 

комунікацій, системоутворювальні фактори. 

2. Пишучи про «методологічний підхід до вивчення геобрендингу як 
і* 4 

сучасної соціокомунікаційної технології» (с. 72), дисертантка вказує, що він 

«базується на низці положень». І таких положень називає 10. На мій погляд, 

потрібні додаткові пояснення того, як «забезпечення системності геобрендингу, 

яка полягає в релевантності його інтересам усіх груп зацікавлених суб'єктів 

(стейкхолдерів) і залежності від внутрішніх і зовнішніх чинників» (с. 73) 

співвідноситься із методологією, тобто операціями і формами побудови 

наукового знання? 

3. У другому розділі дисертаційного дослідження висловлюється думка 

про «геобрендинг, як особливий комунікаційний формат» (с. 134). У дисертації 

ж не прочитується пояснення «особливості» геобрендингу як комунікаційного 

формату. 

4. Розглядаючи комунікаційні інструменти геобрендингу (підрозділ 3.2), 

дисертантка стверджує, що система комунікацій геобрендингу «має 

передбачати декілька потоків інформаційних повідомлень» (с. 157). До цих 

інформаційних потоків Вілена Воронова відносить повне інформування про 

суть, мету й можливості, результати для регіону певних проектів у різних 

сферах; сприяння позитивному іміджу території; підкреслювання й 

транслювання ідентичності регіону; формування системи цінностей як центру, 

толерантність до представників різних соціальних груп тощо. З цієї тези та з 

подальшого тексту дисертації не зрозуміло, як, на якому етапі чи в який момент 

ці окремі потоки інформаційних повідомлень перетворяться в масовий 

інформаційний потік? 

Висловлені зауваження ніяким чином не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження «Геобрендинг як соціально-

комунікаційна технологія у процесі інноваційного розвитку регіонів України». 

Підтверджую: дисертація є закінченим, актуальним, самостійним 

дослідженням, виконаним на відповідному науковому та методологічному 

рівнях, із новими результатами й важливими висновками. 



Основні положення та отримані результати дослідження представлено у 8 

одноосібних публікаціях, із яких 7 статей: зокрема 3 - у наукових фахових 

виданнях України, 2 - у зарубіжних наукових виданнях, внесених до 

міжнародних наукометричних баз, 2 - праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації, 1 - апробаційного характеру. Публікації за своєю 

наповненістю та обсягом розкривають зміст представленого до захисту 

дослідження. Автореферат дисертації повністю відповідає змістові й структурі 

роботи і зробленим у ній висновкам. 

Зміст відповідає вимогам до робіт такого рівня, зокрема паспорту 

спеціальності 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології, 

вимогам, що їх висуває Міністерство освіти й науки України до дисертаційних 

досліджень кандидатського рівня, п. 10 і п. 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567), зміст її 

виконано у межах спеціальності й профілю спеціалізованої вченої ради 

К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв. 

Відповідно автор дисертаційного дослідження - Воронова Вілена 

Володимирівна - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук 

із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 - прикладні соціально-

комунікаційні технології. 

Офіційний опонент -
доктор наук із соціальних комунікацій, доц., 
доцент кафедри журналістики та філології 
Сумського державного університету В. О. Садівничий 
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