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«Формування оренду держави як складова сучасної політики», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня

За своєю природою людина, як свідчать результати численних психологі

чних досліджень, є нецікавою та неактивною істотою. Тож будь-яка інформа

ція, що претендує на оволодіння масовою свідомістю, має бути, з одного боку, 

максимально простою, а, з іншого, максимально інформативною. Це поєднання, 

на перший погляд, неможливе, водночас має своє практичне втілення, зокрема, 

в такому суспільному явищі, як бренд. Тож актуальність наукових досліджень 

бренду, пошук ефективних механізмів його створення і просування, є очевид

ною.

Бренд держави -  поняття порівняно нове, тому не є достатньою мірою до

сліджене: не можна казати про те, що вже достеменно відомі механізми його 

формування та просування. Більш того, в науковців не існує навіть єдиної зага

льновизнаної думки, що саме собою являє бренд держави, з яких елементів він 

складається, яку структуру має, власне -  які відмінності вирізняють цей тип 

бренду серед інших. Тому кожне нове професійне наукове дослідження даної 

проблематики набуває значної ваги як у суто науковому сенсі так і у практич

ному. Адже, як зазначає Штельмашенко А.Д., «у сучасному світі бренд і репу

тація держави є ключовими елементами стратегічного капіталу. Розвиток люд

ських ресурсів, якість політичної системи, культурно-історичні особливості ви

значають бренд держави, формують її інвестиційну привабливість. Процвітаючі 

країни технологічно використовують брендинг, соціально-рентабельну репута

цію при управлінні сприйняттям держави для свідомого конструювання пози

тивного бренду та його цілеспрямованого впливу на гоомалську думку»

кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 -  політичні інститути та процеси

(стор. 3).



Бренд здатний вплинути на розвиток держави, її успішність, її внесок у 

розвиток людства. Власне тому, відповідно до дослідження Штельмашен- 

ко А.Д., «в умовах глобалізації державам все частіше доводиться боротися за 

збереження своєї ідентичності, що є невід'ємною частиною держави як актора 

світової політики. Будучи залученою в глобалізаційні процеси, кожна країна 

стоїть перед необхідністю нарощування конкурентних переваг у таких галузях 

діяльності держави, як економіка, зовнішня та внутрішня політика, соціальна 

сфера та соціокультурна політика. Щоб забезпечити конкурентоспроможність 

економіки, посилити культурний вплив, підняти престиж держави потрібно за

стосовувати сучасні технології, однією з яких є створення позитивного держав

ного бренду» (стор. 9).

Тим більше, що, як справедливо зазначає дисертант, «Бренд держави є 

важливою комунікативною технологією, яка необхідна для забезпечення націо

нальних інтересів держави у системі міжнародних відносин. Суб'єктами, які бе

руть участь у формуванні бренду держави, є державні органи влади, націона

льні та регіональні організації, транснаціональні корпорації, політичні лідери та 

особи, які приймають рішення, політична та бізнес еліта, а також громадсь

кість» (стор. 161).

Спираючись на достатньо широке коло джерел та літератури, Штельма- 

шенко А.Д. аналізує сутність понять «бренд», «державний бренд», «бренд дер

жави». До досягнень автора можна віднести досить якісне та ґрунтовне опра

цювання зарубіжних досліджень щодо формування брендів та їх просування. 

Вельми цікавим, зокрема, є підрозділ 2.1. дисертації, в якому дисертант розкри

ває та аналізує особливості брендової політики державних інституцій Сполуче

них Штатів Америки. Не менш ґрунтовним є дослідження досвіду європейсь

ких країн та країн бувшого соціалістичного табору. Дисертантові вдалося не 

просто описати чужий досвід, але й систематизувати його, виокремивши певні 

особливості і відмінності різних моделей роботи з брендом на рівні держави.

Основні результати дисертаційного дослідження достатньо повно відо

бражені в опублікованих наукових працях Штельмашенко А.Д., в тому числі в 

6 тезах доповідей і матеріалів наукових конференцій, а також 4 статтях, опублі

кованих у фахових наукових українських виданнях (з яких 3 включені у міжна-
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з
родні наукометричні бази, 1 стаття у науковому закордонному виданні). Сама 

робота виконана з дотриманням усіх наявних формальностей і правил.

Разом з тим треба відзначити, що даній роботі властиві й певні недоліки.

1. Загальні висновки дисертаційного дослідження, на жаль, мають виклю

чно описовий характер ї являють собою суму висновків окремих розділів. Від

сутній так званий синергетичний ефект, коли при поєднання частин в єдине ці

ле утворюється нова якість, якої не мала жодна з частин. Зокрема, досить цікаві 

висновки другого розділу у поєднанні з результатами дослідження, що відо

бражені в третьому могли б дати набір досить цікавих рекомендацій. При чому 

ці рекомендації, з одного боку, було б апробовано зарубіжним досвідом, а, з 

іншого, пропущено через призму особливостей українського політичного та со

ціально-економічного буття. Синергетичність висновків дозволила б підняти 

цінність даного, доволі якісного дисертаційного дослідження, на новий —  зна

чно вищий —  рівень.

2. Дискусійно виписано поняття «бренд держави», яке практично ототож

нюється дисертантом з поняттям «будь-який бренд». Так на стор. 10-11 свого 

дисертаційного дослідження Штельмашенко А.Д. відносить до стійких ознак 

бренду держави «мінімальна вразливість до маркетингових дій конкурентів і 

кризових явищ (політичних, економічних тощо); великий прибуток; еластич

ний відгук на знижені ціни (мова йде про збільшення обсягу продажів); неелас- 

тичний відгук на підвищення ціни (наприклад, обсяг продажу товарів залиша

ється сталим)». На стор. 27 ті ж самі ознаки перелічені після слів «будь-який 

бренд має ознаки стійкості, до яких відносяться». Отже не зрозуміло, чим саме 

вирізняється, на думку дисертанта, бренд держави від будь-якого бренду. Част

ково пошукач пояснює свій підхід на стор. 43: «У сучасній науці бренд держави 

розглядається в цілому. Використовується інтегральний підхід, а політичний 

простір не виділяється як особлива сфера». Проте на стор. 48 автор заперечує 

зазначену тезу: «Політичний вимір виступає однією з ключових галузей, із 

якими працює брендинг країни». На стор. 57 дисертант заперечує заперечене: 

«Бренд держави в даному випадку є більш вузьким поняттям і означає образ, на 

який намагаються впливати з метою зміни». У Висновках до роботи на стор.



160 наводиться цілих два визначення поняття «бренд держави», які слабо коре

спондуються між собою:

— «Бренд держави можна визначити як уявлення про державу в свідомо

сті ключових дійових осіб світової політики, що приймають рішення»;

— «Бренд держави визначається як цілеспрямована інтерпретація політи

ко-культурних і національних символів для формування державної ідентичнос

ті».

Доречи, «брендінг країни» —  це ще один термін, значення якого автор не 

пояснює. За логікою він не може бути тотожним поняттю «брендінг держави», 

адже не є тотожними поняття «країна» та «держава». На стор. 117 автор знов 

вводить новий термін — «національний бренд» —  знов не пояснюючі його зна

чення, а також відмінності від раніше вживаних термінів «державний бренд», 

«будь-який бренд» та «бренд країни». Це, зокрема призводить, що в другому та 

третьому розділах термін «бренд держави» вживається навіть в тих випадках, 

коли очевидно йдеться про країну.

3. Неоднозначним є трактування дисертантом загальновживаного терміну 

«структура», під яким зазвичай розуміють сукупність зв’язків між частинами 

об’єкту. Проте на стор. 53 дисертантом наведено малюнок, в якому термін 

«структура» подається фактично як синонім терміну «структурні елементи» або 

«елементи системи». Таке розуміння структури пронизує увесь текст. Зокрема, 

на стор. 23 Штельмашенко А.Д. зазначає: «Структура бренду —  це комплекс 

різноманітних атрибутів, які виражаються через вербальні і невербальні знаки». 

Такий же підхід простежується і на:

— стор. 27 «Формування бренду складається з роботи в трьох напрям

ках: робота з елементами бренду; маркетингова програма бренду; робота з асо

ціаціями бренду»;

—  стор. 28 «До структури бренду відноситься: товар, послуга; назва, това

ру; логотип; символ...»;

—  стор. 37 «Структура бренду —  це структура уявлень, ідей, думок, еле

ментів та інших чинників, за допомогою яких споживач створює значення бре

нду»;
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— стор. 58 та стор. 161 «Структура бренду — це комплекс різноманітних 

атрибутів, які виражаються через вербальні і невербальні знаки».

При цьому дисертант не обґрунтовує власного розуміння терміну «струк

тура», під яким, судячи з логіки викладення, розуміється певний набір елемен

тів, але ніяк не зв’язків і взаємозалежностей, що поєднують зазначений набір в 

єдине ціле.

4. Розділивши держави між другим та третім підрозділом другого розділу, 

дисертант виходила, за її словами, з приналежності тієї чи іншої держави до 

«пострадянського простору», який визначається автором як «насамперед особ

лива соціальна і політична реальність, суперечлива цілісність котрої зумовлена 

й спільністю (часто багатовіковою) попереднього розвитку народів і особливо

— спільністю, яка відноситься до радянського соціалістичного етапу їхньої іс

торії». У цьому зв’язку не зрозуміло, чому досвід державного брендінгу Естонії 

та Польщі наведено в другому, а не третьому підрозділі другого розділу

5. Виділяючи хронологічні етапи розвиту бренду української держави, 

дисертант використовує суперечливі критерії виділення етапів (стор. 114). Зок

рема, виділяючи III етап, автор наукової роботи підкреслює: «Цей етап харак

теризується прийняттям Державної стратегії розвитку України до 2020 року». 

На стор. 117-118 дисертант характеризує документи II етапу, що, за версією ав

тора, триває з 2005 р. по 2014 р. Проте в тексті відсутнє посилання на докумен

ти, що видавалися на І етапі («Державна програма забезпечення позитивного 

міжнародного іміджу України на 2003-2006 pp.», затверджена Постановою 

КМУ від 15 жовтня 2003 р. №1609, тощо).

6. На стор. 121 почукач написала: «Згідно з положеннями Конституції 

України реалізація зовнішньополітичної стратегії держави належить, в першу 

чергу, до компетенції Адміністрації Президента України». Зазначимо, що в 

Конституції жодного разу не згадується такий орган як Адміністрація Президе

нта України.

Однак ці недоліки не змінюють позитивного враження від роботи. Зна

йомство з її змістом дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційна робота 

Штельмашенко А.Д. «Формування бренду держави як складова сучасної полі

тики» є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке містить обґрун-
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ховані і достовірні наукові результати та повністю відповідає всім вимогам 

п. 11, п.13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постано

вою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 року, що 

пред’являються для такого роду робіт, а його автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — 

політичні інститути та процеси.
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ВІДГУК

офіційного опонента кандидата політичних наук Тарана Сергія Вікторовича 

на дисертацію Штельмашенко Анастасії Дмитрівни 

“Формування бренду держави як складова сучасної політики”, 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

зі спеціальності 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Процес стрімкого формування на політичній мапі світу великої палітри 

незалежних держав, який розпочався у II пол. минулого століття і триває донині 

запустив формування багатополярного світу, де кожна країна прагне отримати 

реальну суб’єктність та бути повноправним актором міжнародної політики. 

Таке завдання на сьогодні перед собою ставить майже кожна держава: при 

чому, як відносно нові (на кшталт України), так і давно сформовані (США, 

Німеччина, Франція, Велика Британія та ін.) учасники глобального політичного 

процесу. Традиційно, показником успішної держави вважалась військова 

могутність, проте у сучасних умовах не менш важливою складовою стає і 

економічна. Більше того, для нових незалежних держав або для країни, які 

докорінно змінили свій соціально-економічний уклад саме конкурентна 

економіка стає головною запорукою успіху на світовій арені. За таких умов, 

формування потужного бренду держави як основного аттрактору іноземних 

інвестицій та, як наслідок, локомотива економічного розвитку набуває 

особливої ваги.

Політика будь-якої держави спрямована на зміцнення існуючих 

конкурентних переваг та пошук якісно нових інструментів впливу у 

глобалізованому світовому середовищі. Тому процес формування позитивного 

державного бренду на сучасному етапі набуває особливої ваги, оскільки 

останній є, фактично, одним із найефективніших механізмів акумулювання 

фінансових, людських та інших ресурсів.

Відділ діловодства їй архіву 
Київського національного

імені Тараса Шавчеш.
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Бренд держави не лише розкриває потенціал країни, а і стійко асоціюється 

із якісним продуктом, створюючи при цьому ціннісно-смислові форми, які 

вживлюються в масову свідомість через інформаційно-комунікативний вплив.

Політологія як наука про політичні процеси лише починає досліджувати 

можливості бренду держави як неодмінний атрибут та дієвий механізм 

внутрішньої та, в першу чергу, зовнішньої політики. Наукові пошуки у цьому 

напрямку мають поки що фрагментарний характер, тому, тема десертаційної 

роботи А. Д. Штельмашенко видається напрочуд актуальною.

В українській політичній науці наразі немає узагальнювальних наукових 

робіт, у яких формування бренду держави досліджується в контексті форм 

здійснення політичного процесу. Саме цю нішу в українській політології 

покликана заповнити дане дисертаційне дослідження.

Дисертаційна робота вводить у науковий обіг нові теоретичні аспекти 

брендингу як політичного процесу. Наукова новизна даного дослідження 

насамперед визначається комплексним дослідженням бренду держави як форми 

здійснення політичного процесу.

Під час роботи над дисертацією автор використав широкий спеткр 

методик дослідження, досконало та ефективно застосовуючи найбільш доцільні 

методи. Гарним підтвердженням цьому є застосування, у процесі роботи над 

другим розділом, методу наукового порівняння, який дозволив здобувану 

зіставити моделі формування бренду держави в різних країнах світу, 

виокремити спільне та відмінне між ними, виділити характерні риси 

американської моделі формування бренду держави, моделі формування 

державного бренду країн-членів Європейського Союзу та країн пострадянського 

простору, а також зробити висновки стосовно того, чого не вистачає українській 

публічній політиці для ефективного використання інструментів державного 

брендингу.

Необхідно відзначити також і те, що дисертаційна робота

А. Д. Штельмашенко пройшла ґрунтовну апробацію, про що свідчить той факт,
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що досліджувана тема висвітлена автором у 5 наукових публікаціях. Зміст 

автореферату відповідає змісту дисертації.

Теоретико-методичним підгрунням данної роботи були напрацювання як 

провідних закордонних учених: У. Олінза, С. Анхольта, К. Уолца, Ф. Котлера, 

І. Рейна, К. Бджола, Т. Кромвелла, Д. Огілві, Д. Траута, Е. Релфона, Д. Уррі, 

К. Хейга, П. Дженкінса, С. Горіна, В. Крилова, І. Рожкова, Б. Борисова, 

Т. Грінберга, В. Тарнавського, В. Музиканта, Р. Базарова, Д. Замятіна,

В. Ляпорова, так і вітчизняних науковців (зокрема, Т. Нагорняка, Н. Хазратової, 

Т. Пашукової, М. Петрова, Г. Почепцова, В. Бебика, Є. Макаренка, 

Є. Тихомирової, О. Зернецької, О. Бойка, І. Слісаренка, О. Картунова, 

І. Кресіної, Л. Климанської, Г. Палія, В. Крисаченка, О. Швеця, О. Щурка та 

інших).

Автор чітко сформулював мету дисертачійного досліження та розробив 

по-кроковий алгоритм її реалізації (через визначені завдання). Це, у підсумку, 

дозволило отримати суттєві наукові результати.

Так, зокрема, вперше в українській політичній науці проаналізовано 

поняття «бренду держави». Встановлено, що бренд держави як складна 

багатовимірна структура складається в свідомості цільової аудиторії під 

впливом ефективної комунікації та стає унікальним інструментом міжнародної 

політики. На основі ґрунтовного аналізу, автором запропоновано власне 

визначення «бренду держави»: як сукупності цілеспрямовано сформованих і 

сталих ознак держави, які розкривають її потенціал, інвестиційну привабливість 

та національну самобутність, що використовується для позиціонування держави 

на міжнародній політичній, економічній та дипломатичній аренах з метою 

залучення інвестицій та формування позитивного сприйняття держави 

міжнародними партнерами.

Структура дисертаційної роботи є цілісною, а виокремлені розділи 

спрямовані на вирішення поставлених перед дослідженням завдань.
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Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 190 

сторінок. Список використаних джерел містить 242 найменувань, на 27 

сторінках.

Розглядаючи у першому розділі «Теоретико-методологічні засади 

дослідження бренду держави» розглянуто зміст та структурні компоненти 

бренду держави; виокремлено суб'єкти, які беруть участь у формуванні бренду 

держави, а також сфокусовано увагу на територіальному брендингу як 

абстрактній моделі, головними структурними елементами якої є: 

аудіовізуальний складник, віртуально-смисловий складник та складник 

«реального сприйняття».

У другому розділі «Формування бренду держави в світовій практиці» 

дисертантом детально розглядаються політико-інформаційні аспекти 

національної практики державного брендингу як форми здійснення сучасної 

політики в Сполучених Штатах Америки, країнах-членах Європейського Союзу, 

а також країнах «пострадянського» простору. При цьому, в якості 

репрезентативного прикладу для України запропоновано досвід Естонії та 

Грузії, які відносно швидко, а головне якісно змогли сформувати позитивні 

національні бренди, які зараз розвивають та від яких отримують значні 

девіденти.

Третій розділ «Особливості формування бренду незалежної української 

держави» присвячено проблемам та перспективам формування бренду 

української держави в умовах демократичних трансформацій. Зокрема, автором 

визначено та охарактеризовано етапи формування бренду української держави 

та запропоновано власну періодизацію цього процесу, а також описано основні 

напрямки державної політики щодо регіонального брендингу.

У висновках зроблено необхідні підсумки дослідження, які відображають 

внесок автора у вивчення цієї проблеми. Дисертанту вдалося розглянути



5

специфіку брендингу з точки зору політичного аналізу, що, власне, і було 

основним завданням дисертаційної роботи.

Проте, разом із вищезазначеними позитивними аспектами, дана робота 

заслуговує і на певні зауваження:

В цілому у роботі не вистачає засобів наочності: таблиць схем та графіків. 

Особливо це стосується Розділу 2, в якому багато фактажу, що важко 

сприймається без зазначених форм наочності.

По-друге, із деяких висновків Розділу 2 складається враження, що автор 

ототожнює поняття “сприйняття” будь-якої країни (в сенсі уявлення про неї), 

яке може бути сформоване і без цілеспрямованої роботи щодо брендингу цієї 

держави (наприклад, на основі новин, в тому числі і негативних, тощо) та, 

власне, “споживання” бренду, як позивного іміджу, що напряму пов’язане із 

багаторівневою поетапною роботою, яку дисертант детально аналізує у 

Розділі 1.

По-третє, у Розділі 3 дисертант справедливо зазначає, що регіональний 

брендинг надає великі можливості, якщо правильно до нього підійти, оскільки 

він пов'язаний зі створенням айдентики (логотип і фірмовий стиль) регіону, не 

позбавленої смислу та ідеї, інтеграції її в систему комунікацій. Далі автор 

деталізує які складові, власне, включає поняття регіонального бренду. Проте 

для глибшого розуміння зазначеного процесу було би доцільно проаналізувати 

їх на прикладі окремого регіону України. Це було би наочним прикладом 

практичної імплементації теоретичних напрацювань дисертанта.

Проте, резюмуючи все вище зазначене, варто наголосити, що вказані 

недоліки суттєво не знижують високий рівень дисертаційного дослідження. 

Структура та основний зміст дисертації відповідають поставленим задачам, 

автореферат адекватно відображає зміст дисертаційної роботи. За актуальністю 

обраної теми, науковою новизною і практичним значенням отриманих 

результатів дисертаційна робота Штельмашенко Анастасії Дмитрівни на тему: 

“Формування бренду держави як складова сучасної політики” відповідає
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вимогам п.11 in . 13 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. , а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент, 
кандидат політичних наук 
директор Міжнародного
інституту демократії ,В. Таран


