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Технологічний аспект 
формування іміджу держави

Розглядається вплив технологічного підходу на формування 
іміджу держави. Загальна технологія формування іміджу 
держави передбачає визначення структури досліджуваного 
об’єкта, конкретизацію основних етапів, практичну діяльність 
направлену на досягнення поставленої мети.
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На сучасному етапі розвитку політичний простір перебуває під впли-
вом процесів глобалізації та інформатизації, що визначають особливості 
функціонування всіх сфер життєдіяльності суспільства. Дані тенден-
ції змінюють роль основних суб’єктів політичного процесу, для яких 
репутація, авторитет та ефективна іміджева політика стають важливим 
фактором успішного функціонування. В даному контексті, формування 
позитивного іміджу держави впливає на загальну успішність реалізації 
основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики. Внутрішній 
аспект іміджу конструює в масовій свідомості образ-уявлення про основні 
напрями діяльності правлячої політичної еліти, їх відповідність потребам 
та інтересам суспільства, спрямованість на консолідацію з метою прове-
дення політичних реформ.

 Зовнішній аспект іміджу відображає конструктивні ініціативи щодо 
можливостей співпраці з іншими державами, які сприяють формуванню 
привабливого інвестиційного клімату, співробітництву промислово-
фінансових компаній та стимулюють інтеграційні процеси світового 
співтовариства. Зростання ролі зовнішньополітичного іміджу держави 
пов’язане з розвитком інформаційних технологій, засобів масової інформа-
ції та збільшенням їх впливу на формування суспільної думки, стереотипів, 
що відіграють провідну роль в процесах прийняття політичних рішень на 
міжнародному рівні. Отож, імідж держави виступає своєрідним феноме-
ном масової свідомості, який функціонує як образ-уявлення, поєднуючи 
зовнішні і внутрішні характеристики суб’єкта політичних відносин.



Політичний імідж суб’єкта характеризується визначеною мірою 
абстрактності, схематичності та, певною мірою, спрощеності в порівнянні 
з його носієм, оскільки значна роль в його формуванні належить стерео-
типам, асоціаціям. Водночас, сучасні політичні процеси характеризуються 
використанням широкого спектру політичних технологій, які динамічно 
розвиваються та вдосконалюються, відповідно до потреб конкретної 
політичної ситуації. В даному випадку можна говорити про наявність 
альтернатив щодо вибору моделі іміджу держави як схематизованої 
структури спрощеного відображення основних параметрів бажаного 
іміджу. Дана модель стає основою для формування стратегії та тактики 
іміджевої політики держави. Отож, акцент уваги зміщується на основних 
суб’єктів політичного процесу, які використовуючи різноманітні ресурси, 
пропонують конкретні практичні способи та процедури управління, при-
йняття рішень, направлених на досягнення поставленої мети чи вирішення 
проблеми, що актуалізує необхідність їх систематичної технологізації та 
управління. Тобто, відбувається зростання ролі технологічного підходу 
в політичній сфері, що зосереджує увагу на осмисленні принципів стан-
дартизації, забезпечуючи при цьому оптимізацію досягнення поставленої 
мети за умови виконання визначеної послідовності дій і використання 
необхідних засобів діяльності. Просторово-часова послідовність техно-
логічних операцій визначається поставленою метою. 

Дані тенденції вказують на актуальність дослідження особливостей 
формування іміджу держави через призму визначення основних процедур, 
операцій, які конкретизуються відповідними методами, направленими на 
оптимізацію та раціоналізацію функціонування держави як одного з осно-
вних суб’єктів політичних відносин. Отже, метою даної наукової розвідки 
є дослідження технологічного аспекту формування іміджу держави, серед 
основних завдань можна виділити наступні: конкретизація актуальності 
застосування технологічного підходу для конструювання політичного 
іміджу, визначення структури та функцій іміджу держави, окреслення 
загальної технології формування іміджу держави.

Активізація інтересу до проблеми формування ефективного іміджу 
держави проявляється в постійних наукових пошуках, що сприяють 
появі різних наукових підходів щодо визначення поняття, його структури, 
функцій, особливостей формування. Наукові напрацювання стосовно 
можливостей використання технологічного підходу в політичній сфері 
можна знайти у працях М.Анохіна, В.Корнієнко, О.Соловйова, а також 
Д.Белла,К.Ясперса. Проблеми поняття, структури, функцій та особли-
востей конструювання іміджу держави є сферою наукових інтересів 
М.Бочарова, Е.Галумова, Д.Гаври, Т.Грінберг, Н.Качинської, А.Чумікова.

Використання технологічного підходу в політичній сфері є досить 
актуальною темою наукових дискусій вчених. На думку К.Ясперса, 
технологічне відношення до світу завжди характеризується конкрет-
ною діяльністю, спрямованою на перетворення природи [10,с.137-139]. 
Г.Маркузе акцентував увагу на таких рисах технології як універсальність 
та загальність, що надають можливість проникати в політичну систему, 
впливати на її функціонування, забезпечувати раціональні альтернативи 
у прийнятті політичних рішень [8].

Сучасні тенденції розвитку сприяють збільшенню ролі технологій в 
соціально-політичній сфері, оскільки: політичні технології виступають 
формою загального процесу технологізації та інформатизації суспільного 



розвитку; вони виступають особливою функцією соціально-політичного 
управління, направленою на перетворення соціально-політичних об’єктів; 
формування технологій в суспільно-політичній сфері є способом реалізації 
людьми конкретного складного процесу, шляхом розчленовування його на 
систему послідовних взаємозалежних процедур та операцій [5]. Загалом, 
політичні технології виступають сукупністю найбільш доцільних прийо-
мів, способів, процедур реалізації політичної діяльності, спрямованих на 
підвищення ефективності політичного процесу і досягнення політичними 
суб’єктами бажаних результатів у сфері політики. Політичні технології 
містять у собі прийоми досягнення короткострокового (тактика) та гло-
бального (стратегія) результату [2].

На думку Д.Гаври, технологічний аспект дослідження політичного 
суб’єкта чи об’єкта конкретизується наступними етапами: теоретичний 
етап передбачає аналіз існуючих наукових концепцій, що дозволяє більш 
ґрунтовно визначити мету, завдання технологізації, представити дослі-
джуваний об’єкт у вигляді моделі, що має структуру та взаємозв’язки 
складових елементів; методичний етап пов’язаний з визначенням осо-
бливостей управління досліджуваним об’єктом, конкретизацією процедур 
та етапів; процедурний етап акцентує увагу на організації практичної 
діяльності щодо підготовки та реалізації технологічного проекту. До 
основних ознак політичної технологізації (тобто раціоналізації діяльності 
політичних суб’єктів на основі конкретизації алгоритму, що сприяє підви-
щенню рівня ефективності здійснюваних дій) можна віднести наступні: 
цілеспрямованість; структуризація, виокремлення складових об’єкта, 
визначення основних етапів та процедур; координація та поетапність дій; 
однозначність виконання процедур і операцій. Загалом, політична техно-
логія розглядається як визначений технологічний цикл, що відображає 
підсумкову послідовність процедур і операцій [3]. Дані етапи можуть 
бути використані для обґрунтування технологічного аспекту формування 
іміджу держави.

Визначення структури та взаємозв’язків складових компонентів 
іміджу держави ґрунтується на використання конкретного наукового 
підходу. Так, в рамках геополітичного підходу Д.Замятін визначив 
структуру іміджу держави наступним чином: геокультурний образ, що 
акцентує увагу на культурних символах та політичних міфах, домінуючих 
в конкретному політичному просторі, які сприяють формуванню єдиного 
образу держави та суспільства; геополітичний образ ототожнюється з 
реалізацією державної політики, що асоціюється з яскравими символами 
та характеристиками окремих регіонів, держав; геоекономічний образ 
відображає фінансові ресурси держави в цілому. На думку даного автора, 
саме процеси конструювання окремо взятих образів, які в залежності від 
політичних, культурних, історичних факторів розвитку держави можуть 
наповнюватися новим змістом, виступають основою формування стійких 
уявлень громадськості [1]. 

На думку С.Анхольта, актуальним у створенні іміджу держави є вико-
ристання брендингового підходу, що дозволяє стратегічно спроектувати 
образ держави для зовнішньої цільової аудиторії, сприяючи при цьому 
формуванню національної самосвідомості, мобілізації задля досягнення 
поставлених цілей та ідеалів. Національний брендінг направлений на 
формування позитивних асоціацій з державою-брендом, посилення само 
ідентифікації відносно особливостей та переваг конкретної території. В 



цьому контексті вченим був розроблений шестикутник національного 
бренду, що сприяє визначенню уявлень про державу за наступними факто-
рами: суспільний капітал, ефективність діяльності державних інститутів, 
туристична привабливість, інвестиційна привабливість, якість експортова-
них товарів, привабливість культури і спорту, переваги держави як місця 
проживання. Дані складові впливають на визначення основних етапів 
формування держави-бренда. Даний підхід акцентує увагу на створенні 
образу держави для зовнішньої аудиторії, при цьому актуалізуючи іден-
тифікацію громадськості з конкретною територією.

На думку Е.Галумова, який є представником іміджевого підходу, при 
формуванні іміджу держави доцільно виділяти дві основні аудиторії його 
сприйняття: внутрішню та зовнішню. Внутрішній імідж представляється 
у вигляді взаємодії наступних елементів: особливості розвитку політич-
ної системи в цілому, відношення суспільства до владних інституцій та 
результатів реалізації основних напрямів державної політики, усвідом-
лення громадськістю актуальних іміджевих характеристик, які вигідно 
вирізняють державу в міжнародному політичному просторі. Зовнішній 
імідж відображає рівні сприйняття та засвоєння масовою свідомістю 
образу держави, що відбувається в наступній послідовності: геополітич-
не становище , культурні та ментальні особливості суспільства, основні 
напрями виробництва, стратегічні пріоритети розвитку. Ефективність 
поєднання внутрішнього та зовнішнього іміджу залежить від дотримання 
наступних принципів: символізм, відповідність традиціям міжнародного 
політичного простору; концептуальність, тобто наявність стратегічної 
мети, що відповідає національним інтересам; унікальність; направленість 
на сприйняття суспільною свідомістю; цілісність, тобто гармонійне поєд-
нання внутрішніх та зовнішніх характеристик іміджу [1]. 

Отож, імідж держави характеризується чіткою структурою компо-
нентів, які формують його цілісність та сприяють поетапному засвоєнню 
масовою свідомістю. В загальному вигляді існуючі характеристики іміджу 
держави можна систематизувати за двома параметрами – об’єктивним та 
суб’єктивним. Об’єктивний параметр об’єднує характеристики, які задані 
державі, виходячи з умов історичного та політичного розвитку, відповід-
но являються стійкими, а коректувати можливо змістовне наповнення 
компонентів: природно-ресурсний потенціал; геополітичні параметри; 
особливості політичної культури; базова форма державного правління та 
державного устрою. Суб’єктивні параметри піддаються процесам опти-
мізації, тому саме на них спрямовується технологічна діяльність. До них 
можна віднести: особливості економічного розвитку; законодавча база; 
ефективність здійснення державного управління на всіх рівнях; комуні-
кації суспільства та політичної еліти [4]. 

Основною метою політичної технологізації процесу формування 
іміджу є забезпечення гармонійного співвідношення зовнішніх та вну-
трішніх характеристик, оптимізувавши їх функціональне навантаження. 
Внутрішній зміст іміджу спрямований на забезпечення консолідації сус-
пільства, його позитивне відношення та підтримка стратегій державного 
розвитку запропонованих політичною елітою. Зовнішній зміст відображає 
можливості та переваги держави як самостійного суб’єкта міжнародних 
відносин в контексті глобалізаційних тенденцій сучасності [7]. 

Визначення структури досліджуваного об’єкта, встановлення 
взаємозв’язків складових компонентів сприяє переходу до другого (мето-



дичного) етапу формування іміджу держави, тобто визначення процедури 
та особливостей управління досліджуваним об’єктом. В даному контексті, 
процедура виступає визначеною послідовністю дій, що впливає на процес 
управління досліджуваним об’єктом за допомогою певних інструментів. В 
процесі формування іміджу можна виділити наступні етапи: 1) аналітич-
ний етап, що передбачає виявлення основних очікувань по відношенню до 
держави внутрішньої (суспільство) та зовнішньої (суб’єкти міжнародних 
відносин) громадськості, проведення дослідження переваг та можливостей 
держави, порівняльний аналіз бажаного та реального іміджу держави для 
коректування моделі; 2) розробка стратегії та тактики реалізації запла-
нованих дій; 3) визначення основних каналів комунікації для трансляції 
інформаційних повідомлень адресним групам; 3) аналіз ефективності. 

Перший етап характеризується проведенням прикладних досліджень 
(наприклад, соціологічного опитування, SWOT-аналізу) для отримання 
достовірної, систематизованої інформації необхідної для формування 
стратегії та тактики. Іміджева стратегія держави повинна відображати 
цілісну систему дій суб’єктів, що розрахована на довгострокову пер-
спективу та сприятиме досягненню ефективного результату. Тактика в 
даному контексті відображає сукупність конкретних способів, за допо-
могою яких відбувається реалізація запланованих заходів та управління 
структурними елементами моделі для досягнення цілей стратегії [6]. На 
третьому етапі відбувається визначення основних каналів комунікації: 
ЗМІ (міжнародного, національного, регіонального масштабу), викорис-
тання інтернет-ресурсів, організація спеціальних заходів (конференції, 
презентації, виставки, особисті зустрічі і т.д.). 

На останньому етапі доцільним є виявлення ефективності іміджевої 
політики держави, що вимірюється наступними критеріями: результатив-
ність зовнішньої політики, покращення інвестиційної привабливості в 
контексті активності представників іноземних кампаній в державі, покра-
щення діяльності вітчизняних бізнесових кіл за кордоном, покращення 
позицій держави в світових рейтингах, зміни в динаміці настроїв, відно-
шення цільових груп за результатами соціологічних опитувань [6].

Окреслені етапи мають характеризуватися координацією дій, що забез-
печується за допомогою певних інструментів. Наприклад, для визначення 
мети та завдань іміджевої стратегії держави доцільним є врахування пере-
ваг ефективних регіональних іміджевих стратегій, які акцентуючи увагу 
на унікальних особливостях регіону, сприяють формуванню цілісного 
уявлення про місію держави в міжнародному політичному просторі. Для 
підвищення ефективної зворотної комунікації «держава-суспільство», що 
забезпечує засвоєння суспільною свідомістю стійких уявлень відносно 
переваг та можливостей держави та здатність їх використати для само-
реалізації, доцільно організовувати спеціальні події (міжнародні виставки, 
конференції, спортивні заходи і т.д.). Водночас, їх проведення має під-
кріплюватися моніторингом змін громадської думки з метою управління 
процесом формування іміджу. 

Отож, розглянуті етапи формування іміджу держави акцентують 
увагу на конструюванні конкретного іміджевого проекту, із визначенням 
об’єкту технологізації, основної мети, послідовних етапів дій та інстру-
ментів їх досягнення. Процедурний етап зосереджує увагу на організації 
практичної діяльності щодо реалізації проекту. В цьому контексті доцільно 
конкретизувати основних суб’єктів, що мають забезпечувати організацію 



комунікативних іміджевих зв’язків та активно включатися в реалізацію 
іміджевої політики держави. Іміджеву політику можна визначити як ціле-
спрямовану діяльність політичних суб’єктів, направлену на формування 
привабливого іміджу держави в міжнародному політичному просторі. 
До основних суб’єктів практичної реалізації даного процесу відносять 
наступних: представників органів державної влади; дипломатичну службу; 
провідні бізнес-структури; засоби масової інформації; громадські органі-
зації; експертів в сфері PR. 

Можна виділити основні напрями реалізації іміджевої політики, 
направлені на формування стійкого іміджу. Перший напрям – це цілеспря-
мована робота органів державної влади над формуванням довгострокової 
стратегії іміджу держави, визначення механізмів її реалізації на всіх рівнях 
державного управління, фінансування реалізації основних положень на 
практиці. Другий напрям – територіальний брендинг, тобто формування 
асоціацій відносно унікальності певного регіону для конструювання ціліс-
ного позитивного іміджу держави. Третій напрям – створення єдиного 
інституціонального центру, який би займався теоретичними та практич-
ними аспектами реалізації конкретного іміджевого проекту [9].

Отож, на сучасному етапі розвитку, що супроводжується зростанням 
впливу процесів інформатизації, формування іміджу можна розглядати 
як цілеспрямований процес управління символічними уявленнями про 
політичний суб’єкт в рамках суспільних комунікацій, що відіграє провідну 
роль у підвищенні ефективності його діяльності. Процеси глобалізації та 
інформатизації сприяють виникненню нових можливостей та загроз для 
функціонування держави як активного суб’єкта політичної діяльності, 
внаслідок чого зростає потреба науково-обгрунтованого підходу до фор-
мування іміджу, що все більшою мірою визначає ефективність реалізації 
внутрішньої та зовнішньої політики, впливає на позиціювання держави в 
міжнародному політичному просторі. В цьому контексті досить актуаль-
ним є використання технологічного підходу до процесу конструювання 
іміджу, який передбачає цілеспрямовану діяльність політичного суб’єкта, 
яка спирається на певний план, сукупність процедур та операцій з вико-
ристанням необхідних ресурсів, направлених на вирішення поставленої 
мети. 

Технологія формування іміджу держави передбачає наявність таких 
етапів: теоретичний, методичний, процедурний. На першому етапі відбу-
вається систематизація існуючих напрацювань відносно досліджуваного 
об’єкту з метою визначення цілей та завдань технологізації, побудови 
моделі та виявлення структурних взаємозв’язків. На другому – визна-
чається процедура та конкретизуються операції управління об’єктом за 
допомогою конкретного інструментарію. Процедурний етап передбачає 
конкретизацію практичної діяльності щодо реалізації проекту основними 
суб’єктами організації комунікативних іміджевих зв’язків та іміджевої 
політики держави. Подальші наукові розвідки даної проблеми можуть 
бути направлені на дослідження ефективної моделі іміджу держави.
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Хоришко Л.С. Технологический аспект формирования имиджа государства
Рассматривается влияние технологического подхода на формирование 

имиджа государства. Общая технология формирования имиджа государства 

предполагает определение структуры исследуемого объекта, конкретизацию 

основных этапов, практическую деятельность, направленную на достижение 

поставленных целей. 

Ключевые слова: имидж государства, политическая технология.

Khorishko, L.S. Technological aspect of image formation of the state
Examines the impact of technological approaches to create the image of the state. 

General technology of image formation of the state presupposes the determination 

of the structure of the object, specification of the main stages, practical activities 

aimed at achieving the goals.

Key words: image of the state, the political technology.


