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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденція подальшої міжнародної інтеграції Украї#

ни в умовах формування нового світового порядку, про#

блеми створення позитивного іміджу держави у міжна#

родному просторі на основі збереження культурної са#

мобутності та ідентичності, пошук національної ідеї за#

лишаються провідними для прогресивного міжнародно#

го розвитку держави.

АКТУАЛЬНІСТЬ
У сучасних умовах розвитку України все більшого

значення набуває здатність держави впливати на зов#

нішню та внутрішню політику силою ідей та цілеспря#
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FORMATION OF THE STATE IMAGE IN INTERNATIONAL DIMENSION

У статті досліджено питання іміджу держави у контексті здійснення демократичних перетво�

рень в Україні. Доведено, що імідж держави на міжнародній арені є одним з основних факторів

формування міжнародних відносин країни. Зазначено про необхідність посилення інформа�

ційного потенціалу держави, цілеспрямованої взаємодії із засобами масової комунікації за�

для коректного формування та подачі інформації про країну. Обгрунтовано, що обов'язковою

умовою позитивного сприйняття країни, успішного розвитку внутрішніх громадських зв'язків є

формування єдиної, загальної, прийнятної для переважної частини населення, різних верств і

соціальних груп ціннісної основи народної свідомості та формування національної ідеї країни.

Зазначено про необхідність створення спеціальної структури з управління іміджем (наприклад,

у складі Міністерства інформації України), до завдань якої входитиме формування, координа�

ція та реалізація іміджевої політики країни.

The article investigates issues of the state image in the context of democratic changes in Ukraine.

The author proves that the image of the state in international dimension is one of the main factors of

international relations' development. That is also mentioned about the necessity of the strengthening

of the state informational potential, collaboration with the mass media with the aim of correctly

formation and translation of the information about the country. The author proves that the main basis

of a positive perception of the country, successful development of internal public relations is the

formation of a unique, common, acceptable for all population, and social groups of the value basis of

national consciousness and the formation of national idea in the country. The article states about

the need to create a special structure to manage the image of the country (for example, under the

Ministry of Information of Ukraine), whose tasks will include the formation, coordination and

implementation of the image policy of the country.
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мованих інформаційних потоків. Поряд з державними

пріоритетами розвитку (такими, як впровадження інно#

вацій, залучення інвестицій, розвиток інфраструктури

та інше) особливе місце належить іміджу держави як

необхідній умові її стратегічного розвитку, способу

захисту інтересів країни та її громадян, забезпечення

підтримки внутрішньої та зовнішньої політики як однієї

з умов національної безпеки країни. Розуміючи важ#

ливість та актуальність тематики формування та

підтримки позитивного іміджу держави на міжнародній

арені, останнім часом все більше науковців приділя#

ють увагу проблемам формування іміджу держави та

її органів.
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Сучасні особливості формування іміджу держав на

міжнародній арені, роль у цьому процесі інформацій#

но#комунікативних технологій досліджуються по всьо#

му світу представниками різних наукових шкіл, підходів,

теорій та концепцій, зокрема політології, теорії соціаль#

них технологій, політичної культури та теорії комунікації

як провідних факторів внутрішньої та зовнішньої полі#

тики. Ці теорії представлено у працях зарубіжних

дослідників Е. Бернайза, С. Блека, Г. Брума, Ф. Буарі,

Р. Джервіса, Н. Еліаса, С. Катліпа, М. Маклюена, Д. Ная,

А. Сентера, які розглядали й аналізували процеси теорії,

методики і методології паблік рілейшнз.

В Україні сучасні напрями досліджень впливу зов#

нішньополітичних технологій на формування іміджу

держави в міжнародному просторі можна поділити на

теоретико#методологічні (В. Королько, Г. Почепцов,

Є. Тихомирова) та прикладні (Т. Лебедєва, Є. Пашенцев).

Дослідженню питань формування різних типів іміджу,

їх оптимальності приділяють увагу такі науковці, як

В. Антемюк, Л. Губерський, Б. Дем'яненко, В. Кармазін,

В. Корнієнко, Г. Лавриненко, О. Онопрієнко, Є. Тихо#

мирова, Ю. Чала та інші.

Проте імідж є динамічним феноменом. Події, які

відбуваються в сучасній Україні, змінюють його напов#

нення, відповідно імідж нашої країни потребує постійно#

го цілеспрямованого корегування в очах світової

спільноти. Тому метою дослідження є аналіз формуван#

ня та складових іміджу України на міжнародній арені.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В усі часи кожна держава турбується про форму#

вання власного позитивного іміджу, оскільки цілеспря#

мована політика його формування сприяє захисту на#

ціональних інтересів, досягненню зовнішньополітичних

цілей і створенню атмосфери підтримки світовою

спільнотою її кроків на міжнародній арені.

Сьогодні, в епоху інформаційної прозорості, якщо

держава не забезпечує комунікаційну відкритість, не

ставить пріоритетом повагу основних прав і свобод лю#

дини, свободу політичних виборів і свободу слова за#

собів масової інформації, неможливо досягти позитив#

ного іміджу демократичної держави в міжнародній

спільноті. Від того, як сприймається країна світовою

спільнотою, залежить її місце і значимість у системі

міжнародних відносин, її можливості у вирішенні кон#

курентних завдань, її інвестиційна привабливість, роз#

ширення можливостей для економічного розвитку та

партнерства, ділового співробітництва, туризму тощо.

Від іміджу держави залежить успішність проведення

зовнішньої політики країни, розвиток торгово#еконо#

мічних відносин з іншими державами, залучення інвес#

тицій в економіку країни та серйозних економічних про#

ектів. Зовнішньополітичний імідж також впливає і на

внутрішньополітичні процеси. Так, наприклад, опо#

зиційні сили можуть використовувати негативний імідж

країни як один з аргументів критики політики, що про#

вадиться її Урядом.

Міжнародний імідж будь#якої держави свідчить про

її політичну та економічну значимість, процвітання та

високий рівень культурного розвитку і є показником

авторитетності та успішності дій тої чи іншої країни на

світовій арені. Позитивний імідж держави безпосеред#

ньо пов'язаний із ставленням до неї як інших країн світу,

так і власних громадян. Від іміджу держави залежить і

рівень патріотизму її громадян [3].

Таким чином, імідж держави є основою її успіхів в

економічному розвитку в умовах залежності економіки

окремої держави від світової економіки, світового ка#

піталу, культурного розвитку.

Імідж країни — це комплекс об'єктивних взаємоза#

лежних характеристик державної системи (економічних,

географічних, національних, демографічних тощо), що

сформувалися в процесі еволюційного розвитку дер#

жавності як складної багатофакторної підсистеми світо#

вого устрою, ефективність взаємодії ланок якої визна#

чає тенденції соціально#економічних, суспільно#політич#

них, національно#конфесійних та інших процесів. Образ

держави — це база, що визначає, яку репутацію має

країна у свідомості своїх громадян і світової спільноти

в результаті дії або без дієвості тих або інших її суб'єктів,

що взаємодіють із зовнішнім світом [2].

Позитивне сприйняття держави всередині країни та

у світі є запорукою успіху глобальних політичних, со#

ціальних та економічних рухів, якими, по суті, є рефор#

ми. Домінуючу роль відіграють не тільки прагматичні ре#

форми в галузі економіки, а й оптимізація структури

влади й управління [8].

На формування іміджу України впливають три гру#

пи факторів:

1) природно#ресурсний потенціал; національна та

культурна спадщина; постійні геополітичні фактори —

географічне положення, площа території, довжина кор#

донів держави, вихід до морів; історичні події, що впли#

нули на розвиток української державності (завоюван#

ня, великі наукові й географічні відкриття), а також вне#

сок видатних українців, діяльність яких нерозривно по#

в'язана з історією розвитку країни; базова форма дер#

жавного устрою та структура управління;

2) соціально#психологічні настрої в українсько#

му суспільстві; форми суспільно#політичної інтеграції

українців, структура, характер і принципи діяльності су#

спільно#політичних об'єднань України; моральні аспек#

ти розвитку українського суспільства;

3) стабільність української економіки, яка оцінюєть#

ся рівнем доходів на душу населення, обсягом залуче#

них інвестицій, фінансовою забезпеченістю бюджетів

усіх рівнів, гарантією прав і свобод господарюючих на

українському ринку суб'єктів реального сектора еконо#

міки; правовий простір України та відповідність украї#

нських правових норм міжнародним вимогам; функції,

повноваження й механізми державного регулювання

різних галузей і сфер діяльності в українській державі

(ефективність владної конструкції).

Історія наочно доводить, що тенденції, які у певний

час в конкретній країні оцінюються як сприятливі для її

перспективного розвитку, в іншій країні та в інший час

можуть сприйматися як негативні [8].

Ефективним механізмом формування іміджу як дер#

жавної влади, так і держави в цілому є глобальні ме#

діаструктури. Завдяки їм доводиться рівень довіри до

влади, відповідно до цього держава вимушена адапту#

ватися до нових умов суспільного розвитку [4, с. 165].

Актуальність даної теми підтверджується і тим фактом,

що на сьогодні політична конкуренція трансформуєть#
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ся в плані вирішення конфліктів. Політична боротьба,

перш ніж прийняти силову форму, здійснюється виключ#

но в інформаційно#комунікативному просторі, де голов#

ними суперниками є імідж держав. У таких випадках мас#

медіа намагаються підірвати в сукупності авторитет ліде#

ра і держави, стаючи одним з інструментів деструктив#

ного інформаційного впливу ззовні. Об'єктами руйну#

вання стають ціннісні орієнтири суспільства, національ#

ний менталітет. Ефективність таких дій безпосередньо

залежить від стійкості іміджу держави. Тому існує не#

обхідність формування сталого позитивного іміджу у

світовому інформаційно#комунікативному просторі,

який виступає захистом від втрати міжнародних позицій.

Розвинені країни, що дійсно домоглися визнання

їх світового значення, серйозну увагу приділяють про#

веденню інформаційної політики, продуманості

іміджевої стратегії та відповідності її конкретним пол#

ітичним завданням. Значні кошти витрачаються на дос#

лідження громадської думки в інших країнах, щоб при

нагоді вчасно її підкорегувати й уникнути серйозних

наслідків. У більшості країн Заходу при Уряді успішно

працюють інформаційні та PR#служби, завданням яких

є створення сприятливого фону для політичної, соц#

іальної та комерційної діяльності. Завдяки своєчасно#

му інформуванню державних структур, закордонних

представництв про можливі наслідки тих чи інших дій,

кроки, що вживаються державою, стають прозорими і

зрозумілими для громадськості. Інформаційні бюро

багатьох держав займається технічним обслуговуван#

ням PR#діяльності, створюють і поширюють пропаган#

дистські фільми, фотоматеріали, статті, організовують

виставки тощо.

Відповідно до існуючих підходів можна також дати

визначення іміджу держави як сукупності уявлень про

країну в основних сферах її життєдіяльності: політичній,

соціальній, економічній, екологічній, науковій, куль#

турній, спортивній. Але якщо брати до уваги той факт,

що серйозний вплив на зовнішній імідж країни чинять

міфи і стереотипи, які живуть у масовій свідомості жи#

телів різних країн і масштабно поширюються закордон#

ними засобами масової інформації, то можна зазначи#

ти, що імідж держави є сформованим стереотипом. Син#

тезуючи різні визначення даного поняття, можна за#

значити, що імідж держави — це різнобічне, багатоп#

ланове явище, яке потребує міждисциплінарного підхо#

ду до розгляду, що включає в себе безліч абсолютно

різних аспектів (від культури до зовнішньої політики),

вимагає комплексного дослідження, що включає як

аналіз сприйняття образу країни її громадянами (воно

в значній мірі визначає внутрішньополітичну ситуацію),

а також аналіз сприйняття її іншими країнами. Позитив#

ний імідж держави в очах її громадян здатний підсили#

ти самоідентифікацію народу, сприяти сталому розвит#

ку країни. Неможливо говорити про створення зовніш#

нього позитивного іміджу держави, якщо всередині

країни немає національної ідеї, немає порозуміння між

владою і народом, якщо бажаний громадянами образ

своєї країни не збігається з реальним станом речей.

Повною мірою повинні розвиватися відносини між

владою та суспільством, повинні вирішуватися питання

взаємної відповідальності, усвідомлення національних

інтересів.

Імідж держави на міжнародній арені формується

завдяки діловим зв'язкам, шляхом культурного обміну

(театр, музеї, виставки, кіно, музика), а також через за#

соби масової інформації, що є найбільш потужним і

дієвим фактором формування уявлення про країну.

Як відомо, імідж держави грунтується на трьох

рівнях свідомості суспільства: міфологічному, стерео#

типному, предметному. Найбільш важливим у форму#

ванні іміджу є стереотипний рівень. Однак при цьому

необхідно враховувати роль і значення двох інших

рівнів, що забезпечують баланс структури іміджу, що

формується, його взаємозв'язок з очікуваннями гро#

мадськості та реальним станом справ в країні.

Формуючи імідж держави, у якості основи викори#

стовуються позитивні характеристики, об'єктивні пере#

ваги та унікальні особливості держави. Необхідно

підкреслити, що формування іміджу держави можливо

лише в контексті реальних успіхів і досягнень соціаль#

но#економічного розвитку країни, зміцнення авторите#

ту влади, її легітимності, компетентності, посилення

боротьби з корупцією.

Також необхідно зазначити, що імідж держави не

може бути постійним, сталим. Він неодмінно повинен

адаптуватися до вимог часу, трансформуватися разом

з розвитком економічних, соціальних, технологічних,

інформаційних та інших процесів. Кожна держава по#

винна бути готова переглянути свій імідж за обставин,

коли:

— сприйняття країни не відповідає реальному ста#

ну речей;

— діють такі зовнішні аспекти, як кардинальна зміна

розстановки сил на геополітичній карті світу та значне

зміцнення позицій суперників, безпосередньо пов'язані

зі зниженням авторитету своєї країни (наприклад, сьо#

годнішня зовнішньополітична ситуація України);

— держава отримує можливість позиціонувати свою

економіку чи політику на міжнародній арені в позитив#

ному плані.

Підтримка, або зміна іміджу держави має будува#

тися на професійній, науковій основі. Ця наука, як ніяка

інша, не допускає дилетантського підходу, і в той же час

саме в цій області реальні особистості, політики діють

без належної підготовки, не приділяючи належної ува#

ги оцінці (прогнозованим результатам) своїм діям (та

діючи при цьому часто всупереч наміченим цілям).

Прийоми PR, спрямовані на зміцнення іміджу, часто ви#

користовуються непродумано, неефективно і безсис#

темно.

PR#проекти, спрямовані на підтримку (зміну) зовні#

шнього сприйняття країни, повинні бути ідейно напов#

неними, відповідати стратегічним цілям зовнішньої по#

літики держави. Для формування позитивного іміджу

країни в свідомості світової громадськості, для сприят#

ливої інтеграції країни в глобальне світове співтовари#

ство необхідні спільні професійні зусилля соціологів,

економістів, політологів, фахівців зі зв'язків з громадсь#

кістю, психологів, консультантів з передвиборних тех#

нологій, спічрайтерів, журналістів та інших професіо#

налів. Така спільна робота повинна проводитися за ак#

тивної участі органів державної влади, ЗМІ, диплома#

тичних служб, культурних організацій, спортивних

установ, і розглядатися в якості пріоритетного завдан#



85

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ня. Стосовно органів державної влади, то першочерго#

вим елементом механізму формування їх позитивного

іміджу, на думку науковців, без сумніву виступають за#

соби масової комунікації [5, с. 85].

Нині ж, як вважають закордонні експерти, Україна

взагалі не має ніякого іміджу: через загальну непоінфор#

мованість або необізнаність, а також неспроможність

вигідно представити себе в очах міжнародного співто#

вариства. Сьогодні питання іміджу країни є не лише по#

літичним питанням. Це питання національної безпеки,

питання економічного розвитку, питання здійснення

демократичних перетворень. Від того, яким є міжнарод#

ний авторитет країни, залежить і залучення до неї іно#

земних інвестицій, і вихід українських товарів, техно#

логій та послуг на світовий ринок, і взагалі ставлення

до нашої держави та її громадян [6, с. 104].

На здійснення зовнішньополітичних та економічних

відносин зі світовим співтовариством, а також на ефек#

тивне регулювання внутрішніх політичних процесів в

Україні негативно впливає військовий конфлікт на сході

країни, недосконалість законодавства, корупція, пере#

розподіл власності, боротьба за сфери впливу, віді#

рваність влади від народу і декларативний характер

демократичних норм. Сформована думка про країну як

ненадійного партнера блокує надходження іноземних

інвестицій, що негативно позначається на сьогоднішній

економічній ситуації в країні, низькому рівні торгівель#

но#економічних контактів.

Головним недоліком існуючої іміджевої політики в

Україні, на погляд науковців, є безсистемність її роз#

робки та реалізації [1, с. 67]. Основними причинами

відсутності ефективності іміджевих кампаній є наступні:

— відсутність стратегії іміджевої політики (цілесп#

рямоване формування іміджу України за кордоном все

ще не здійснюється. Не встановлено пріоритети та не

визначено бажаний результат від PR#кампаній. Відсутній

єдиний координаційний центр з формування іміджу

країни за кордоном);

— відсутність міцного ідеологічного фундаменту

(звідси і йде вся безсистемність PR#проектів, спрямо#

ваних на поліпшення зовнішнього образу країни. Не#

можливо сформувати зовнішньополітичний імідж краї#

ни разом з пошуками національної ідеї, яка б однаково

відображалася як у внутрішніх процесах держави, так і

за її межами).

Інформацію про Україну провідні світові видання в

основному черпають з українських ЗМІ, які, в свою чер#

гу, якщо об'єктивно відображають реальність, часом

при всьому бажанні не мають можливості підняти план#

ку іміджу через відсутність реальних фактів. Здебіль#

шого реформи, що проводяться Урядом, не мають кон#

кретних позитивних результатів. Наприклад, за рівнем

доходів, соціальному забезпеченню, доступності якіс#

ного медичного обслуговування українці дійсно займа#

ють не найкраще місце у світі.

У структурі порядку денного періодичних видань,

інформаційних телепрограм тривожні повідомлення про

проблеми в країні займають суттєвий обсяг у відсотко#

вому співвідношенні до решти інформації. Разом з не#

стачею позитивної інформації, ЗМІ більше уваги при#

діляють проблемам іміджу окремих політиків, а не краї#

ни в цілому.

Однією з проблем для формування позитивного

іміджу країни є корупція, а також зв'язок бізнесу та дер#

жавних службовців вищого рівня.

Елементами іміджевого потенціалу України є її куль#

турна та історична спадщина, досягнення в галузі куль#

тури та науки. Скоординованість проведення іміджевих

кампаній та проектів є обов'язковою умовою та неодм#

інним атрибутом для досягнення бажаного результату.

Вважаємо, що для формування позитивного іміджу краї#

ни потрібна спеціально створена структура з управлін#

ня іміджем, яка б координувала і стежила за реаліза#

цією іміджевої політики держави. Така служба з управ#

ління іміджем повинна відповідати за інформаційно#

комунікативне середовище на міжнародному рівні, роз#

робляти іміджеві проекти, відстежувати результати і

відповідати за їх повну реалізацію. При цьому слід ви#

користовувати ЗМІ, бізнес#структури, наукові та освітні

центри, діаспори співвітчизників за кордоном, устано#

ви культури, спортивні організації як важелі впливу на

думку світової спільноти.

Обов'язковою умовою позитивного сприйняття кра#

їни, успішного розвитку внутрішніх громадських зв'язків

є формування єдиної, загальної, прийнятної для пере#

важної частини населення, різних верств і соціальних

груп ціннісної основи народної свідомості. Необхідно

виявлення системи цінностей, моральних орієнтирів у

житті суспільства, що зможуть об'єднувати націю. Що

стосується формування національної ідеї, то слід за#

значити, що її пошук невиправдано затягнувся. Націо#

нальна ідея необхідна для того, щоби самим зрозуміти,

куди ми йдемо, для визначення довгострокових страте#

гічних цілей країни. Національна ідея необхідна для

консолідації суспільства і вироблення оптимальної по#

ведінки людини з метою принесення користі собі та сус#

пільству. Національна ідея — це глибока категорія, яка

відображає сукупність всіх етнічних, політичних, геогра#

фічних, релігійних понять, існуючих в суспільстві, це

категорія, що дозволяє визначити суспільство як націю,

і дати про неї уявлення.

Щоби Україні стати успішним проектом, сучасна

українська національна ідея потребує модернізації,

адаптації не лише до жорстких реалій суспільства і по#

літичної нації, а й тих цивілізаційних, геополітичних, еко#

номічних викликів, з якими стикнулася Україна. Тобто

нагальною постає потреба наповнення національної ідеї

новим ідеологічним змістом, який відповідав би цивілі#

заційним, науковим, інформаційним процесам нового

тисячоліття [7].

Існують деякі загальноприйняті цінності, незалежні

від політичного ладу держави. Це права і свободи лю#

дини, гідні умови життя, цінність кожного життя, верхо#

венство закону. Саме ці цінності й слід оголосити в

якості основи політичного та економічного курсу краї#

ни.

ВИСНОВКИ
З огляду на викладене вище сформулюємо такі вис#

новки: імідж держави на міжнародній арені є одним з

основних чинників формування міжнародних відносин,

інструментом вирішення конкурентних завдань країни.

Зростаюча роль іміджу держави спостерігається у зв'яз#

ку зі стрімким розвитком інформаційних технологій,
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засобів масової інформації та їх прямого впливу на фор#

мування суспільних стереотипів, образів і думок, які в

свою чергу впливають на прийняття політичних рішень

на міжнародному рівні.

В основі іміджу держави необхідно покласти єди#

ний ідейно#смисловий проект її розвитку (для забезпе#

чення передбачуваності дій держави), чітко відстежу#

вати дотримування вимогам національної ідеї та стра#

тегічним цілям країни. Імідж держави повинен бути кон#

кретним, політично стабільним (для розвитку міжнарод#

ного бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій),

та в той же час при необхідності гнучким і адаптивним.

Він повинен піддаватися своєчасної корекції у зв'язку

зі змінами соціально#політичної ситуації, невідповідні#

стю сформованого іміджу реальності, а також загроза#

ми зниження свого авторитету на міжнародній арені,

якщо такі виникають.

Існує необхідність посилення інформаційного потен#

ціалу держави, активної і цілеспрямованої взаємодії із

засобами масової інформації, які висвітлюють діяль#

ність України для зарубіжній аудиторії.

З цієї причини формування позитивного міжна#

родного іміджу України та пропаганда її за кордоном

є завданням загальнодержавної ваги, до виконання

якого мають бути залучені, відповідно до своєї ком#

петенції, всі органи виконавчої влади. Вважаємо, що

для формування позитивного іміджу держави на

міжнародній арені необхідне створення у складі

Міністерства інформації України спеціальної структу#

ри з управління іміджем, до завдань якої входитиме

формування, координація та реалізація іміджевої

політики країни.
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