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не лише до нарощування військового й економічного потенціалу, а й до 
вирішення проблеми самовизначення, пошуку чітких перспектив розвитку 
суспільства та держави, єдиних пріоритетів і цінностей, здатних об’єднати 
країну.

Окрім формування національної ідентичності, необхідно формувати 
й етнонаціональну ідентичність, тобто усвідомлення належності індивіда 
до певного класу, механізм соціалізації особистості шляхом нормативів, 
орієнтацій, цінностей в проекції на певну культуру етнонаціонального бут-
тя людини.

Науковий, політичний та соціальний дискурси породжують та ката-
лізують нові світоглядні, філософські, політичні тенденції, які, на жаль, 
не роблять сучасність більш прозорою та зрозумілою. Проте сумлінний 
дослідник, вивчаючи сучасний світ, має керуватися настановою В. Хьос-
ле, який зауважував, що будь-хто, хто хоче зрозуміти сучасний світ, навряд 
чи досягне своєї мети, якщо не зрозуміє логіки кризи ідентичності. Ура-
хування політичних та етнонаціональних ідентифікаційних особливостей 
української спільноти пришвидшить входження нашої держави до євро-
пейської спільноти, сприятиме створенню дієвої та авторитетної полі-
тичної еліти, позбавленої рудиментарних пострадянських звичок та то-
талітарних амбіцій.

Поліщук І. О.
доктор політичних наук, професор,

НЮУ імені Ярослава Мудрого

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС  
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ  
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Імідж органів державної влади останнім часом отримав помітну актуа-
лізацію як теоретична та прикладна проблема для української політичної 
науки і практики. Традиційно низький рівень довіри пересічних громадян 
до владних інституцій та їх негативне сприйняття мають в Україні міцне 
історичне коріння. Протягом століть український народ мав статус бездер-
жавного та будь-який представник влади уособлювався з чужинцем-поне-
волювачем, а держава усвідомлювалася в основному як репресивний меха-
нізм та «необхідне зло». У підсвідомості українців сформувався сталий 
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негативний стереотип відношення до державної влади, який транслюється 
від однієї генерації до іншої, навіть за умов розвитку України як незалежної 
держави. Це значним чином ускладнює ментальні трансформації, спрямо-
вані на подолання негативних комплексів та державної аномії українського 
народу за теперішніх умов. Звідси слідує констатація того, що формування 
позитивного іміджу інститутів державної влади за українських реалій має 
декілька попередніх перешкод, серед яких ключове значення має несприят-
ливий історичний досвід української нації.

За найбільш поширеною версією, поняття «імідж» інтерпретується як 
зовнішня форма певного об’єкта чи явища (людини, товару, інституту та ін.) 
або уявлення про них, яке системно та цілеспрямовано формується у масо-
вій свідомості з використанням пабліситі, реклами та пропаганди. Отже, 
імідж — це конкретні форма і підсумок віддзеркалення явищ і предметів 
у світосприйнятті індивіда, тобто його відчуття, уявлення, які формуються 
на основі цього, і відповідні висновки.

Основними методологічними засадами побудови позитивного іміджу 
органів державної влади в Україні мають стати наступні.

• Встановлення базових потреб пересічних громадян, у тому числі їхніх 
окремих груп задля формування підойми необхідного іміджу органів дер-
жавної влади.

• Довершення підойми іміджу органів державної влади необхідними 
характерними ознаками згідно потреб масової суспільної свідомості у про-
грамованому образі у контексті їхньої публічної демонстрації.

• Трансляція головних характеристик іміджу органів державної влади 
різноманітними каналами комунікації у зрозумілих, доступних для масово-
го споживача формах.

Слід особливо наголосити на тому, що за умов становлення постсоціа-
лістичної, поставторитарної державності в сучасній Україні пріоритетними 
принципами діяльності державних діячів мають стати відкритість, транспа-
рентність, тобто прозорість та солідарність з вимогами громадян. Ігноруван-
ня названих принципів може призвести до стратегічних помилок у здійснен-
ні влади, і, як наслідок, до формування недовіри до влади з боку громадян 
і поступової втрати легітимності можновладців.

Закріплення позитивного іміджу органів державної влади в Україні має 
здійснюватися поступово, цілеспрямовано, постійно та систематично. Ор-
гани державної влади в Україні повинні позиціонуватися як компетентні 
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структури, укомплектовані професіоналами із сучасним мисленням та євро-
пейською системою цінностей, які здійснюють функцію надання громадянам 
адміністративних послуг, а не примусове управління людьми, як було в авто-
ритарній патерналістській моделі влади часів СРСР. Важливою іміджевою 
інновацією має стати демонстрація солідарності зі своїм народом, знання 
його актуальних проблем та способів і практик їх вирішення. Для цього слід 
налагодити постійний діалог з громадянами в рамках «гарячих ліній», гро-
мадських слухань, участі громадян в засіданнях органів влади різних рівнів, 
проведення референдумів тощо. Лише важкою, наполегливою та цілеспря-
мовано працею на благо українського народу ми зможемо нарешті подолати 
наші віковічні стереотипи у сприйнятті державної влади як якогось чужого, 
а іноді і ворожого інституту.

Тихомирова Є. Б.
доктор політичних наук, професор,
Східноєвропейський національний  

університет імені Лесі Українки

БРЕНД «КАРПАТИ»:  
КОРДОНИ РОЗДІЛЯЮТЬ − ПРИРОДА ЄДНАЄ

Суб’єктами транскордонних брендів (ТБ) можуть бути природні тери-
торії. Наприклад, на границі Фінляндії, Норвегії й Росії існує транскордон-
ний природний парк «Пасвик-Інарі» — ядро трансграничного регіону Нор-
вегія — Фінляндія — Росія. Його гасло — «Кордони розділяють. Природа 
єднає!». Усім відомий також ТБ Альпи, який охоплює країни альпійського 
регіону. Свого часу Україна ініціювала створення на спільній із сусідніми 
країнами природній території ТБ «Карпати», суб’єктом якого мали би стати 
торгові марки всіх країн карпатського регіону, який починається недалеко 
від Братислави (Словаччина) і закінчується на південному сході поблизу 
Залізних воріт (Румунія).

Сьогодні є словацько-український державний кордон між Північним 
Земплиним і Ужанською долиною, але ці транскордонні території об’єднує 
їх природа, люди та їх культура. Два національні природні парки: словацький 
Національний парк Полонини та український Ужанський національний при-
родний парк знаходяться по обидві сторони кордону. Гаслом нового проекту, 




