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Вступ  

Актуальність теми. Процеси, що відбуваються в сучасному 

політичному просторі, нерозривно пов’язані з впливом на суспільну 

свідомість за допомогою конструювання брендів для досягнення політичних 

цілей та управління масовим сприйняттям. Тому формування привабливого, 

несуперечливого, максимально доступного для аудиторії  бренду держави, 

який відповідає очікуванням і потребам цільових груп, стає першочерговим 

завданням. Бренд держави має розкрити потенціал країни, стійко 

асоціюватися з якісним продуктом, підвищити конкурентоспроможність 

держави, створюючи ціннісно-смислові форми, які вживлюються в масову 

свідомість через інформаційно-комунікативний вплив.   

Бренд держави та його формування є наслідком політичних процесів, 

які відбуваються всередині держави та на міжнародній арені. Бренд держави 

як складна багатовимірна структура складається у свідомості цільової 

аудиторії під впливом ефективної комунікації та стає унікальним 

інструментом міжнародної політики, який характеризується особливостями 

застосування та функціональністю в сучасній політиці.   

У сучасному світі бренд і репутація держави є ключовими елементами 

стратегічного капіталу будь-якої країни. Розвиток людських ресурсів, якість 

політичної системи, культурно-історичні особливості визначають бренд 

держави та формують її інвестиційну привабливість. Демократичні  країни 

технологічно використовують брендинг і соціально-рентабельну репутацію 

при управлінні сприйняттям держави для свідомого конструювання 

позитивного бренду та його цілеспрямованого впливу на громадську думку. 

Дослідження форм здійснення політичного процесу та формування 

бренду держави як складової сучасної політики є важливим питанням 

сучасної політичної науки. Це аргументовано тим, що наразі  простежується 

взаємозалежність світового визнання та економічного успіху держави на 

політичній арені та її бренду  як  низки сформованих асоціацій, з якими 

асоціюється держава в свідомості громадян та світу. Політологія має 
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досліджувати можливості бренду  держави, його роль в політичних процесах 

та політичних відносинах між країнами, а також взаємозалежність розвитку 

держави в умовах демократичних трансформацій. Для наукового осмислення 

цих проблем потрібно розуміти природу об’єкта дослідження та 

застосовувати методи аналізу, які відповідають поставленій меті.  

В українській науці поки немає узагальнювальних наукових робіт, в 

яких формування бренду держави досліджується в контексті форм 

здійснення політичного процесу. Саме цю нішу в українській політології 

покликана заповнити дисертаційна робота.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» та науково-дослідної теми філософського факультету 11 БФ 

041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного 

розвитку сучасного суспільства». 

Метою дисертаційної роботи є розкриття процесу формування бренду 

держави, визначення його  змісту та структури. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:  

–  розкрити зміст поняття бренду держави на основі аналізу 

різноманітних підходів у політичній науці та практиці; 

–  виокремити, проаналізувати зміст  та систематизувати основні 

елементи бренду держави;  

–  дослідити основні складові бренду держави;  

–  виокремити та класифікувати  моделі формування бренду держави в 

світовій практиці; 

–  запропонувати практичні рекомендації щодо  формування бренду 

незалежної української держави. 

Об’єктом дослідження є бренд держави в сучасній політиці. 
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Предмет дослідження – особливості формування бренду держави як 

складової сучасної політики.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є   концептуальний, системний, інституціональний методи та 

swot-аналіз.  

Концептуальний метод застосовувався для оцінки теоретичних 

припущень та ідеалізацій, на яких базуються прийнятті в політологічній 

науці підходи. За допомогою цього методу було здійснено дослідження 

різних концептуальних підходів у світовій практиці.  

Застосування системного методу, який розглядає політику як цілісний, 

складно організований і саморегульований процес, дозволило визначити 

основні характеристики процесу формування бренду держави, а також 

інституцій і організацій, які пов’язані з ним. 

Інституціональний  підхід  було застосовано  для систематизації 

вихідних теоретичних понять дослідження  та змісту бренду держави.  

За допомогою методу swot-аналізу проаналізовано стратегію 

конструювання бренду держави, а також сильні та слабкі сторони бренду 

незалежної української держави. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота 

вводить у науковий обіг нові фактичні дані щодо формування бренду 

держави як складової сучасної політики. Наукова новизна також 

визначається комплексним дослідженням бренду держави як форми 

здійснення політичного процесу. 

Основні результати дослідження, які відзначаються науковою 

новизною та виносяться на захист, наступні:  

- вперше запропоновано авторське визначення бренду держави  як 

уявлення про державу в свідомості ключових дійових осіб світової політики, 

що приймають   рішення. Найбільш значущими в такому випадку є саме ті 

уявлення про державу, які лягають в основу політичних рішень; 
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- уточнено, що бренд  формує у свідомості аудиторії уявлення про  

властивості товару через символи і знаки  (якість, характерні риси), тому він 

включає дві базові складові: символ бренду та систему відносин до бренду на  

основі маркетингових комунікацій. Бренд є символом, який втілює не лише 

особистісні мотиви людини, але й представляє  народи, нації, цілі історичні 

епохи, країни (брендами є також символи держави); 

- поглиблено положення про те, що у сучасному світі бренд держави є 

ключовим елементом стратегічного капіталу. Розвиток людських ресурсів, 

якість політичної системи, культурно-історичні особливості визначають 

бренд держави, формують її інвестиційну привабливість. Демократичні 

країни технологічно використовують бренд, соціально-рентабельну 

репутацію при управлінні сприйняттям держави для свідомого 

конструювання позитивного бренду  та його цілеспрямованого впливу на 

громадську думку; 

- поглиблено  аналіз  політико-інформаційних аспектів практики 

формування національного державного бренду Сполучених Штатів Америки, 

країн-членів Європейського Союзу та держав «пострадянського» простору, 

що засвідчив: бренд держави охоплює категорії національної ідентичності, 

тобто комплекс ідей, цінностей, характерних рис, культури, мови, образів, які 

в сукупності створюють певні асоціації з державними і корпоративними 

брендами.  Вони відображають індивідуальність країни та  містять у собі, з 

одного боку, офіційні «розпізнавальні» характеристики, зокрема, 

картографічні відомості, назву, національну символіку держави (герб, 

прапор, гімн, тощо), а з іншого – характеристики сукупності особливостей і 

ресурсів країни, до яких належать природні, демографічні, історичні, 

соціальні та культурні особливості й ресурси; економічні чинники й ресурси; 

організаційно-правові й інформаційні особливості та наявні ресурси 

(природні та людські); 

- набуло подальшого розвитку дослідження стратегії формування 

бренду  незалежної української держави, що дає змогу визначити основні 
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напрями її реалізації. Зокрема,  втілення в життя національної програми з 

державного брендингу, яка зумовлюється стабільністю суспільства, 

належним рівнем національної свідомості та політичної культури української 

нації, належним фінансуванням з боку держави, а також залученням коштів з 

неурядових джерел; 

- уточнено негативні чинники, які знижують цінність державного 

бренду України, як об’єктивні обставини – збройний конфлікт на Сході 

країни, тимчасова окупація Криму; так і суб’єктивні (внутрішньополітичні 

чинники), такі, як відсутність дієвих та ефективних реформ, корумпованість 

влади, відсутність чіткої стратегії формування національного державного 

бренду, відсутність «національної ідеї» та консолідації зусиль органів 

державної влади, бізнесу, неурядових громадських організацій, 

представників України за кордоном (української діаспори) та українських 

ЗМІ в напрямку формування та підвищення цінності бренду  незалежної 

української держави.  

Практичне значення здобутих результатів. Результати дисертаційної 

роботи можуть бути використані для підготовки курсів «Політичні 

комунікації», «Політичний маркетинг», «Політичний менеджмент» 

спецкурсів з політології, міжнародних відносин, для підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю. Результати дослідження також можуть бути 

застосовані державними структурами в практичній діяльності, зокрема, для 

розробки стратегії та формування бренду  української держави.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи  доповідались на міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

підходи та механізми державного та муніципального  управління» (Київ, 

2013); Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2013» (Київ, 2013); VI Международная научно-практическая 

конференция «Государственное и муниципальное  управление в ХХI веке: 

теория, методология, практика» (Новосибирск, 2013); Міжнародна наукова 
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конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 2014); 

 Наукова конференція «Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні 

проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства» (Київ, 2015); 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2015» (Київ, 2015). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 4 статті у 

фахових наукових українських виданнях, з яких 3 включені у міжнародні 

наукометричні бази, 1 стаття у науковому закордонному виданні та 6 тез 

доповідей і матеріалів наукових конференцій.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг дисертації  

становить 190 сторінок. Список використаних джерел містить 242 

найменувань,  на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БРЕНДА 

ДЕРЖАВИ 

1.1. Бренд держави як об’єкт наукового дослідження 

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 застосовувати сучасні технології, однією з яких є 

створення позитивного державного  бренду. В основі теорії державного 

бренду лежать дослідження в галузі побудови маркетингового бренду, що 

дозволяють ідентифікувати цінності бренду держави [11, 107]. 

Розглядаючи перспективи цивілізації в контексті процесу глобалізації, 

вчені акцентують увагу на тому, що масове впровадження глобальних 

інформаційних технологій привело до можливості управління не тільки 

матеріальними ресурсами, а й суспільною свідомістю. Науковці зазначають, 

що інформаційна вразливість держави значною мірою залежить від 

розв’язання завдань формування й управління процесами суспільної 

свідомості, зокрема, формування у масовій свідомості бренду держави [112, 

118].  

У сучасному світі бренд і репутація держави є ключовими елементами 

стратегічного капіталу. Розвиток людських ресурсів, якість політичної 

системи, культурно-історичні особливості визначають бренд держави, 

формують її інвестиційну привабливість. Процвітаючі країни технологічно 

використовують брендинг, соціально-рентабельну репутацію при управлінні 

сприйняттям держави для свідомого конструювання позитивного бренду та 

його цілеспрямованого впливу на громадську думку [36, 14].  
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Бренд слово, вираз, знак, символ, дизайнерське рішення чи його 

комбінація, використані з метою позначення товарів та послуг конкретного 

продавця чи групи продавців для відмінності їх від конкурентів.  

«Бренд (від англ. brand – «клеймо») – це відома марка, що позитивно 

представляє в зовнішньому середовищі той чи інший об’єкт, який завдяки 

стимулюванню його доброзичливого сприйняття стає авторитетним і 

популярним. Брендинг, в свою чергу, будучи процесом створення, 

впровадження та просування бренду, формує довгострокову перевагу такій 

марці і, відповідно, об’єкту», – зазначають І. Рожков та В. Кісмерсшкін         

[202, 68]. 

Розглядаючи категорію «бренд» в політичному аспекті, А. Соловйов 

визначає його як «штучно створений образ політичного товару, який 

спрямований на його позиціонування й забезпечення сталої присутності в 

інформаційному просторі» [213, 88 ].  

Тобто, бренд – всесвітньо відома торгова марка, яка законодавчо 

захищає продукт, компанію (що дослівно) чи концепцію, державу й дає 

можливість виділити у громадській свідомості найкращі риси. Бренди є 

основою сприйняття споживачами (суспільством) товарів (продуктів) та 

надаваних послуг. 

Бренд – це завжди інвестиції в майбутнє – з одного боку, а з іншого –

запорука додаткового прибутку. Бренд держави завжди наділений стійкими 

ознаками, а саме: 

- лояльність споживачів; 

- мінімальна вразливість до маркетингових дій конкурентів і кризових 

явищ  (політичних, економічних тощо); 

- великий прибуток; 

- еластичний відгук на знижені ціни (мова йде про збільшення обсягу 

продажів); 

- нееластичний відгук на підвищення ціни (наприклад, обсяг продажу 

товарів залишається сталим); 
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- велика рентабельність та ефективність маркетингових комунікацій. 

Зазначимо,  головна відмінність бренду від торговельної марки у тому, 

що бренд визначає перспективу просування товару. Він створюється у 

свідомості споживача, а не на лінії виробництва.  

Бренд відрізняється від торговельної марки тим, що бренд завжди 

асоціюється з відповідним рівнем якості, престижем продукту та її 

виробника, у зв'язку з цим, споживач готовий переплачувати за продукт – 

носій бренду. Те, що мається на увазі під брендом, зрештою, можна звести до 

формули «товар + ставлення споживача». 

Успішне поєднання візуальних (упаковка, візуальна частина, рекламні 

матеріали) і вербальних частин маркетингової комунікації (імена брендів, 

слогани, тексти рекламних матеріалів різних типів, РR-матеріали) є 

необхідною передумовою розуміння адресатом повідомлення, і його 

доцільності з точки зору  комунікації. 

Сьогодні  достатньо  широко  в  науковій   літературі представлена  

сутність  поняття  «бренд»,  а  також  технологія  формування  бренду  

компанії,  продукта,  послуги,  особистості та держави.   

Про це  свідчить велика кількість  робіт, як  зарубіжних,  так  і  

вітчизняних   досліджень:  Ф.  Котлера,  І.  Рейна,  Т.  Гэда,  Б.  Галі,                  

Б.  Трейсі,  Д.  Аакера,  Д.  Шульца,  Б.  Барнса,  Дж.  Траута,  Д.  Дірлова,         

В.  Марковича,  Л.  Петрова,  М.  Макашева,  А.  Мусалова,  О.  Тараненко,        

І.  Пащенко,  А.  Година,  А.  Чернішевої,  Т.  Якубової.   

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем 

розвитку бренд-менеджменту зробили західні економісти, такі як: Д. Аакер, 

Т.Амблер, Г. Армстронг, А. Біл, Р. Блекуелла, Дж. К. Веркман, Ж.-Н. 

Капфферер, К. Келлер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Майєрс, П. Мініард та 

Г. Чармессон.  

Серед українських науковців, які вивчають цю тематику, можна 

назвати С. Дерев’янка, А. Леоніденка, Н. Лікарчук, В. Ромала, О. Мельника,    

В. Перція, Т.Нагорняк. 
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 Серед російських – Г. Багієва, Н. Д’ячкова, В. Ієвлєва, І. Качалова,           

І. Крилова, М. Яненко. 

Велика увага приділяється дослідженню бренду держави, адже з точки 

зору зовнішніх можливостей, суспільно-політичних та бізнесових кіл, бренд 

держави дає унікальні можливості для просування різноманітних 

зовнішньоекономічних і політичних проектів й виступає важливим 

конкурентним ресурсом у формуванні партнерських відносин.  

Також варто окремо розглянути наукову діяльність С. Анхольта, 

засновника методу бренд-індексування держав і міст, який аналізуючи 

чинники, що впливають на привабливість держав (культура, туристична 

привабливість, політика, економіка, соціальний клімат та інше), розробив 

рейтинг привабливості держав, виставляючи кількісне значення кожній з 

досліджуваних держав, перетворюючи таким чином країну в «товар», бренд, 

який можна більш-менш успішно «реалізувати» на міжнародних політичних, 

економічних та інших ринках [222, 44]. 

Бренд держави – це цілеспрямована інтерпретація політико-культурних 

і національних символів для формування державної ідентичності. Робота над 

«державною ідентичністю» настільки важлива, що нерідко веде до 

структурних змін формату позиціонування країни, що прагне поліпшити і 

скорегувати свій національний бренд, тобто змінюється сама сутність, 

індивідуальність держави. Ці зміни значимі і важливі на початковому етапі 

позиціонування держави.  

Опис сутності та перспектив соціально-культурного феномена дозволяє 

враховувати його індивідуально-типологічні характеристики. Бренд держави 

в значній мірі зумовлений її минулим, сьогоденням і майбутнім. Часткова 

втрата державою власного неповторного образу, національних цінностей, 

сенсу існування нації, штучні запозичення, що ведуть до ілюзорних 

перспектив і соціально-політичних практик, не дозволяють державі здійснити 

повноцінний пошук власних позицій у конкурентній боротьбі за 

представленість в глобальному інформаційному просторі [14, 22]. 
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За допомогою бренду держави правлячі суб’єкти підтримують 

рівновагу в суспільстві, цілеспрямовано впливають на громадську думку. 

Поведінка держави в публічному просторі передбачає власний стиль, 

змістовні поведінкові репертуари і прийоми трансляції образів, формування 

нових сенсів і освоєння символічного простору [31, 19 ]. 

Бренд держави можна досліджувати як теоретичний конструкт, що 

виконує інструментальні функції, які дозволяють концептуально 

сформулювати модель презентації держави та її лідерів [32, 8]. 

Бренд держави можна розглядати не тільки як засіб, інструмент 

управління, але і як об’єкт цілеспрямованих інформаційно-психологічних 

атак.  

Бренд держави – це комплексна торгівельна пропозиція – емоційно 

сильна торговельна марка, що має не тільки назву чи дизайнерське рішення, а 

ще й цілий комплекс асоціацій та ідентифікацій, через які сприймається 

споживачами [110, 115 ]. 

Бренд держави – це емоційно забарвлений образ країни, який 

цілеспрямовано формується в суспільній свідомості засобами пропаганди. 

Поняття «бренд» на відміну від «репутації» має дещо віртуальний характер, і 

тому простіше піддається форматуванню через вплив ЗМІ та каналів 

соціальної комунікації [26, 88].  

Зазначимо, що низка дослідників сходяться на думці, що бренд 

держави в свідомості аудиторії, незважаючи на його спрощеність і неповну 

відповідність дійсності, є відображенням реальної сутності і подій в країні. 

Наприклад, А. Соловйов підкреслює, що держава є занадто складним 

феноменом для побудови бренду з чистого аркуша, і її бренд ґрунтується на 

традиціях сприйняття цієї країни, спирається на досвід багатьох поколінь 

[78]. 

Проблеми формування бренду держави розглядалися в роботах                 

Б. Андерсона, В. Баркова, І. Грабовської, Л. Гринфелд, К. Єгорової-Гантман,    
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В. Крисаченко, Ю. Луцького, С. Мітряєва,  К. Плешакова, Ю. Романенко,          

С. Смирнова, Е. Сміта, М. Степико та інших.  

Зокрема, в наукових розвідках українського теоретика Ю. Луцького 

досліджувалися основні етапи становлення сучасної української національної 

ідентичності, їхня роль в процесі становлення держави, а відповідно й 

формуванні національного бренду [96, 36]. 

У роботах А. Панкрухіна, Ф. Котлера, Д. Хайде містяться 

полідисциплінарні поради щодо брендингу держави через ефективність 

використання геофізичних, фінансово-промислових, кадрових, 

інтелектуально-технологічних ресурсів країни.  

Такі науковці, як Н. Калюжнова, С. Каширська, Л. Шульгіна 

зазначають, що бренд держави – це конкурентний ресурс країни, і чим вище 

конкуренція між різноманітними регіонами, тим впливовішим є бренд 

держави [157, 11].  

Позитивний бренд держави створюється шляхом тривалих зусиль, а 

руйнується з легкістю, слідуючи складній системі переходів від однієї 

крайності до іншої.  

У сучасній науці існують численні визначення бренду держави.                

Ф. Котлер, професор Школи Менеджмента Келлог в університеті Чикаго, 

стверджує, що новий продукт на ринку – це так звана «tabula rasa», де країна 

завжди змушена враховувати власну історію та свої взаємовідносини з 

іншими державами, що в окремих випадках може змушувати її міняти свій 

образ повністю. Також країна  не може змінити свій фактичний склад – 

наприклад, колір шкіри населення, свій ланждшафт, свою культуру – тільки 

для того, щоб  стати вдалим, красивим і  «причепуреним» брендом. 

Для успішної работи над брендом держави необхідна тісна співпраця 

представників урядових структур, бізнеса, мистецтва та освіти, і – що 

надзвичайно важливо  – засобів масової інформації. Для них брендинг країни 

– це вдалий привід підняти «градус» своїх політичних та ідеологічних  

публікацій. Умовою є  узгодженні відповіді  на чисельні запитання. В цю 
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сферу бажано  включити лідерів громадської думки, або на крайній випадок,  

– сформувати регулярний,  спеціальний аппарат експертів, які  будуть 

займатися аналізом питань, що вивчають  сильні та слабкі сторони  держави. 

Профессор Д.  Гертнер в Школі Бізнеса  в Університеті Пейс, що в 

Нью-Йорку, продовжує думку Ф. Котлера про те, що «продукт можуть 

відкликати  з ринку, зміненити, виробити заново або  репозиціонувати».  

Далі автор зазначає, що  проблеми іміджу –  це структурні проблеми, й 

можуть піти роки на їх вирішення. Знадобиться, як констатує автор,  

створити систему внутрішніх комунікацій, що створить умови для  

координаційної роботи  різноманітних організацій (структур), які мають 

безпосереднє відношення  до  роботи над брендом. Однак це повинна бути 

відповідна  система комунікацій і обов’язково – двостороння. На думку 

автора,  не потрібно  транслювати ідеї, які  пропонують урядові структури, 

оскільки це може  викликати недовіру. 

Не варто забувати про те, що процес брендингу повинен торкатися як 

внутрішньої, так  і зовнішньої політики. Краще витратити більше часу та 

ресурсів на розробку бренду, ніж розпочинати транслювати непродуманий 

бренд. 

Так, Ф. Котлер визначає бренд держави  як «суму переконань, уявлень і 

вражень людей щодо цього місця»; як «спрощене узагальнення великого 

числа асоціацій і шматків інформації, пов’язаних із даним місцем» [66, 15].  

Дослідження бренду держави в розрізі політичної психології 

здійснював Є. Шестопал. Розмірковуючи про розділення понять «бренд» та 

«образ Є. Шестопал зазначає: «Поняття  «образ» не тотожне поняттю 

«бренд». Слово «бренд» є англійським еквівалентом українського слова 

«образ». Брендом називають структуру, яка конструюється цілеспрямовано і 

свідомо, а образом – те, що формується спонтанно. Образ можна 

конструювати спеціально, і тоді він стає брендом» [225, 2].  

Зокрема, Е. Галумов зазначає, що саме об’єктивні, реальні 

характеристики держави лягають в основу формування бренду держави [77]. 
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Важливо відзначити, що істотною особливістю бренду держави є його висока 

ступінь стійкості. І. Кисельов в одній зі своїх робіт проаналізував механізми 

трансформації образів держав у свідомості громадськості. Автор показав 

складність цього процесу. Дослідник вказує, що, по суті, зміна основних 

переконань громадськості щодо держави можлива лише за  різкої  зміни 

ситуації в державі або через надзвичайні події: війна, державний  переворот, 

терористичний  акт державного масштабу тощо. При цьому наявні 

стереотипи все одно залишаються в підсвідомості аудиторії.  

Водночас, так чи інакше, бренду держави притаманний значний 

елемент міфологічного. Як зазначає К. Гаджієв, відносно бренду держави, 

міфи мають потребу в підкріпленні фактами, причому зовсім необов’язково, 

щоб ці факти були реальними [134, 28]. Елемент міфологічного присутній 

навіть у сфері професійної міжнародної політики. Цей елемент необхідно 

враховувати і керувати ним. 

Безумовно, перші системні дослідження бренду держави пов`язані з 

конструюванням іміджу держави. Це пов’язано з тим, що імідж є частиною 

бренду [45, 287].  

Крім того, на думку У. Уільяма, ці два поняття є синергетично 

залежними, це відображається в тому, що бренд втілює та посилює імідж, 

включаючи три компоненти іміджевої матриці: поведінку, цінності, емоції 

[194, 88]. 

Варто зауважити, що з точки зору психології, бренд – феномен того ж 

порядку, що й імідж. Крім того, бренд є найбільш яскравою й  помітною 

частиною іміджу [194, 67]. 

На думку К. Калдера, бренд наділений базовими завданнями, до яких 

входить: 

- створення і вираження товару; 

- ідентифікація цього товару; 

- відмінні риси від конкуруючих пропозицій [88, 680]. 
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На цих базових завданнях формуються характерні риси товарів, за 

якими їх можна розмежовувати й відрізнити один від одного. 

Такі наукові розвідки були здійснені ще у 1965 р. Р. Шулером та               

К. Райерсом, довівши, що імідж країни-виробника певного товару впливає на 

покупців в інших державах.  

У 1970 р. А. Нагашима намагався дослідити імідж держави, 

порівнюючи споживацьку поведінку американців і японців відносно 

іноземних продуктів.  Автор визначав імідж країни за допомогою 20 

семантичних диференційних запитань, які належали до п’яти вимірів:  

- ціна і вартість; 

- сервіс й технічне забезпечення; 

- реклама і репутація; 

- дизайн і стиль; 

- профіль та характерні риси споживача. 

В результаті чого було виведено одне середньоарифметичне значення в 

підсумковій шкалі. А. Нагашима на той час визначав імідж держави як 

сукупність пов’язаних, але незалежних елементів. Аналогічну методологію 

використовували й інші дослідники, які не спромоглися на той час врахувати 

помилок А. Нагашими. 

Різнобічні аспекти впливу іміджу держави на споживацьку поведінку 

вивчали Дж. Йохансон, М. Хан, Р. В`єр, Н. Пападопулос, М. Уолл, Н. Хеслоп, 

С. Ахмед, А. Д`Асту, Дж. Кллейн. 

Одним з найцікавіших внесків у розвиток теорії управління брендом 

держави є дослідження  Є. Джаффе й І. Небензахл, які розглянути незалежні 

виміри іміджу країни як такі, що належать  до багатоелементної шкали його 

оцінювання. Це було новаторським кроком у розвитку підходів до 

вимірювання іміджу держави.  

Дослідники  виокремили тринадцять семантичних диференціальних 

елементів серед тих, що сформував А. Нагашима і вирахували для них 
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загальне середнє. Результатом дослідження було відображення загального 

іміджу країни.  

Пізніше  автори використали статистичні методи, й за допомогою 

факторного аналізу згрупували ці елементи у класи. Так були розроблені 

багатоелементні виміри іміджу країни.  

Згодом  Є. Джаффе й І. Небензахл виявили  ще два виміри: 

- продукт–технологія;  

- ціна–вартість. 

Цей висновок дав їм можливість вважати, що ефект впливу бренду 

держави включає принаймні два різні перцепційні виміри (суб`єктивний 

досвід отримання сенсорної інформації), які необхідно вимірювати окремо.  

Такий підхід, на думку авторів,  мав дві переваги порівняно з 

попередніми: по-перше, визначав вимір іміджу країни на підставі відповідей 

споживачів, а не на тому, якими ці виміри мають бути на думку дослідників; 

по-друге, містив меншу кількість вимірів, які було згруповано у більш 

загальні класи.  

Таким чином  Є. Джаффе й І. Небензахл знайшли ключі до таких 

вимірів, які споживачі реально беруть до уваги.  

Проте ці два останні методи мають один спільний недолік, вони 

базуються на рейтингу запитань, що обмежує реальні оцінки уявленнями 

дослідників про те, що слід відносити до бренду країни. Однак сприйняття 

споживачів не повинно слідувати логіці дослідників. Тому об’єктивно 

виникла потреба у створенні шкали оцінки іміджу країни, що базується на 

поглядах споживачів.  

Така шкала, якщо вона єдина для всіх держав, має велике значення у 

міжнародному маркетингу, зокрема, для проведення порівняльного аналізу.  

Є. Джаффе й І. Небензахл розробили шкалу, яка враховує 

багатоелементні виміри іміджу країни, виведені статистично на основі 

досліджень споживачів.  
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Цікавим, на нашу думку,  є також підхід авторів до грошового виміру 

іміджу держави. Автори зробили висновок, що позитивний бренд держав і, 

зокрема, національний виробник може мати позитивний економічний ефект, 

який можна виміряти за допомогою додаткових коштів, що переплачують 

споживачі з метою купівлі товарів саме цієї країни. Було доведено, за 

допомогою статистичних методів,  що не лише бренд країни-виробника 

впливає на успішність експортних товарів на міжнародних ринках, а й 

бренди країн, що задіяні в процесі виробництва та споживання товарів [232, 

580].  

Концепція з’явилась одразу після бізнес-брендингу. Уже в 1970-х рр. 

Д. Траут вказував на можливість і необхідність створення бренду не лише 

товарів, послуг і корпорацій, а й держав.  

С. Анхольт визначає брендинг держави як систематичний процес 

узгодження дій, поведінки, інвестицій, інновацій і комунікацій країни для 

реалізації стратегії конкурентної ідентичності.  

Бренд держави є асоціативною моделлю, яку містить свідомість 

індивіда (як мешканця цієї країни, так і громадянина іншої), та до якої він 

апелює, почувши назву країни.  

Значна частина науковців, які досліджують проблеми державного 

брендингу, апелюють до складових бренду держави та шляхів його 

формування, просування на світовому ринку брендів. Крім того, на думку         

С. Анхольта, процес брендингу країни – це створення сукупності шести 

показників її сприйняття: туристичної привабливості, експортного 

потенціалу, інвестиційного клімату, системи управління, культурно-

історичної спадщини й людського капіталу.  

Згідно з моделлю С. Анхольта, сприйняття бренду держави 

визначається шістьма  ключовими  складниками: туристична привабливість, 

людський капітал, якість експортованих товарів, справедливість уряду, 

привабливість культури та спорту, інвестиційна привабливість у сукупності з 

привабливістю країни як місця проживання (імміграції). Ці складники 
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утворюють так званий Шестикутник Національних брендів Анхольта [19, 

676]. При цьому, згідно з цією моделлю, мистецтво ефективного брендингу 

полягає в правильній стратегії самоідентифікації, коли за всіма шістьма 

позиціями є відповіді на ключові запитання: «Хто ми такі?» та «У чому наші 

сила і талант?» 

Основна ідея побудови шестикутника Саймона Анхольта, у сфері 

національного брендингу, полягає у шести силах, які формують сприйняття 

будь-якої держави: 

1. Експорт країни – товари та послуги. Вивчаються найбільш 

привабливі товари, які купуються туристами. 

2. Зовнішня та внутрішня політика – вивчає компетентність уряду 

країни, характеризує особистісні уявлення громадян про урядові структури 

та їх погляди на глобальні проблеми людства: бідність, захист 

навколишнього середовища, розвиток демократії. 

3. Інвестиції, які визначають привабливість країни для ведення 

бізнесу, навчання, проживання. 

4. Культура та спадщина, яка базується на сприйнятті культурної 

спадщини держави та ставлення  до неї громадян. Сюди ж входить музика, 

живопис, спорт тощо.  

5. Туризм, бажання відвідати країну. Оцінює ступінь привабливості 

країни, регіону, щодо збереження культурних пам`яток та визначних місць 

держави. 

6. Людський ресурс (люди). Вимірюється репутація населення, до 

якої включається освіта, знання, доброзичливість, відкритість, гостинність та 

відсутність дискримінації за расовим та релігійним принципом. 
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Культура та 

історія 

Туризм 

Інвестиції та 

імміграція 

Управління 

 

Національний 

бренд 

Населення 

Експорт 

 

Мал. 1 Шестикутник Анхольта 

 Фактом, який заслуговує на особливу увагу є те, що брендинг 

застосовувався насамперед відносно споживчих товарів і комерційних 

компаній. Особливість брендингу держави полягає в тому, що кожна країна  

має свій величезний історичний багаж, якого, як правило, позбутися 

неможливо. Не можна вигадати щось, чого не було, чи позбутися того, чого 

не існувало. У цьому полягає складність роботи з брендом країни, оскільки 

ми не можемо вплинути на минуле. 

Розуміючи, що бренди держави можуть позитивно впливати на 

прийняття зарубіжними споживачами рішень про купівлю, деякі країни 

вирішили посприяти тому, щоб покупці мали правильне розуміння, де 

фактично було вироблено товар. Згідно з вимогами цих країн, товари мають 

містити «лейбли» (зображення, заставка, ярлик торгової марки, компанії) з 

відповідними позначками.  

Таким чином, можна говорити про бренд держави як про узагальнене 

уявлення, що формується не тільки під впливом стихійних факторів (даних 

щодо географічного положення, наявності ресурсів, історії й інші 

об’єктивних властивостей), але й у результаті цілеспрямованої роботи та 

стратегічної інформаційної політики. 

Бренд держави  позначає сукупність знаково-символьних складових за 

оригінальними позитивними характеристиками, які кореспондуються з 
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відносно усталеними стереотипними асоціаціями певної країни та сприяють 

її ідентифікації серед інших суб‘єктів міжнародних відносин.  

Зокрема, М. Ожеван та О. Шевченко наголошують на нерозривному 

зв‘язку програми реалізації державного брендингу з поняттями 

«ребрендингу» (відновлення доброчесного бренду держави, її репутації в 

міжнародному співтоваристві) та «антибрендингу» (дискредитації держави). 

Ребрендинг і антибрендинг є репутаційними стратегіями, що вимагають 

координації дій органів державного управління з мас-медіа, комерційними 

корпоративними структурами, культурними, аналітичними й академічними 

центрами та інституціями [102]. 

Низка авторів розділяють поняття бренду та образу держави, маючи на 

увазі під першим результат цілеспрямованої роботи політтехнологів, а під 

другим – стихійне сприйняття.  

Однак, такий поділ видається штучним, тому що досить складно 

відокремити одне від іншого: бренд існує як певна цілісність, і майже 

неможливо виокремити в свідомості громадськості елементи, під впливом 

яких він утворився. Крім того, найчастіше для розробки стратегії 

коригування та управління брендом інтерес представляє весь спектр 

поточних уявлень про державу.  

Важливо підкреслити, що поняття «бренд держави» та «бренд держави 

у світовому політичному просторі» нетотожні.  

На думку багатьох авторів, вони співвідносяться як конкретне і 

загальне, оскільки уявлення про державу, що впливають на прийняття 

міжнародних політичних рішень, не обмежуються думками і переконаннями 

про політичний бік життя держави. При прийнятті рішень учасники 

політичних процесів можуть керуватися думкою з приводу економічного 

розвитку держави, її культурних особливостей та інших характеристик.  

Таким чином, бренд держави у світовому політичному просторі, що 

представляє собою весь спектр уявлень про державу, є більш широким 

поняттям і не зводиться до політичного бренду держави.  
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Світові наука та політична практика доводять, що серед чинників, які 

формують бренд держави, важливу роль відіграють різноманітні бренди 

територій (регіонів та окремих знакових місць).  

Науковою розробкою різних аспектів такого підходу займаються 

закордонні дослідники К. Асплунд, С. Анхольт, Т. Міхан, Т. Ахеліс, 

Е. Нескоромна, С. Переслегін, М. Кошелюк, І. Важеніна.  

Серед українських розробок  бренду держави та брендингу регіонів 

України можна назвати роботи Д. Богуша, В. Семиноженка, В. Геєця, які є 

першими прикладними дослідженнями у галузі вивчення ринку та створення 

програм стратегічного розвитку держави.  

Окремо виділимо таке поняття як «національний бренд». Проблема 

формування національного бренду полягає у тому, що основними його 

генераторами є державні діячі. Тим не менше, знаннями у сфері брендингу 

володіє  головним чином приватний сектор. Це виклик для бізнесу і держави 

– поєднати знання приватного і можливості державного секторів. Програма 

брендингу країни має об’єднати  політичні, управлінські та технічні знання 

представників різних структур країни. 

 

1.2. Зміст та структурні компоненти бренду держави 

Структура бренду –  це комплекс різноманітних атрибутів, які 

виражаються через вербальні і невербальні знаки. Структура бренду є 

неоднорідною. Тому, досить часто, один елемент, що «працює» неефективно, 

може стати причиною  «поламки» всього механізму роботи бренду. 

На думку Д. Огілві бренд –  це певна сума якостей товару, а створення 

бренду –  це найвищий «пілотаж» маркетингу [128, 34]. 

Бренд наділений нематеріальною природою й формує у свідомості 

споживачів такий образ товару (торгової марки), який об`єднує все те, що 

споживач уже знає, уявляє, відчуває по відношенню до цього товару. 

Зазначимо, що саме товар є основним елементом, який формує у свідомості 

громадян  (споживачів) зміст бренду.  
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Заслуговує на особливу увагу те, що цим їх зв'язок і не вичерпується, 

адже будь-який товар являє собою знак (символ), який виражає властивості 

цього товару: він об`єднує всі зовнішні ознаки з тим набором значень, які 

приписуються (або характеризують) цей товар. 

Бренд формує у свідомості  властивості товару через символи і знаки. 

Крім того, бренд через систему символів повинен формувати попит громадян 

(споживачів), враховуючи їх інтереси. Бренд встановлює довірливі 

відносини,  спираючись на певні правила: 

- комунікативні зв`язки, які повинні бути швидкими і ефективними; 

- комунікація повинна зберігати в собі головну ідею бренду; 

- бренд повинен створювати у свідомості споживача стійке враження 

про товар; 

- бренд повинен підкреслювати властивості, які притаманні саме цьому 

товару. 

На думку фахівців, бренд завжди символізує певні властивості (якості, 

характерні риси), тому він включає дві базові складові: 

- символ бренду; 

- систему відносин до бренду на основі маркетингових комунікацій. 

При формуванні символу бренду необхідними умовами є:  

- створення цілісного образу на базі ототожнення сукупності ознак, це 

в свою чергу, дає змогу сприймати бренд як симетрично замкнену і цілісну 

форму; 

- використання ознак товару з метою логічного і образного розпізнання 

бренду. Локальні ознаки використовуються для логічного розпізнання 

бренду. Ці ознаки потребують мінімум часу, а для їх переосмислення 

визначаються ознаки схожості і відмінності між брендами; 

- використання ознак, які застосовуються для чуттєвого сприйняття і 

визначення ступеня задоволення при вживанні (використанні) товару. В 

даному випадку важливо визначити, які властивості товару найбільше 

впливають на органи чуття і яку емоційну реакцію вони викликають.  
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Бренд формує у свідомості громадян (споживачів) властивості товару 

через символи (знаки). Таким, що заслуговує на увагу, є те, що визначаючи 

зміст бренду, слід зазначити, що поняття «бренд» набагато ширше, ніж 

відношення «товар-споживач». Бренд, який є символом товару, 

розробляється на основі споживчих інтересів, розширюючи цінності цього 

товару, впливаючи, таким чином,  й на суспільство. Тобто, бренд виконує 

соціальну функцію.  

Особливістю бренду є те, що в процесі його використання основним є 

не сам товар, а відносини, які він  конструює, – мова йде про співвідношення 

«покупець-товар». 

Тому бренд є символом, який втілює не лише особистісні мотиви 

людини, але й представляє народи, нації, цілі історичні епохи, країни 

(брендами є символи держави).  

Символ бренду формує слухові, зорові та сенсорні відчуття, й це 

пов`язано з тим, що людина отримує інформацію від декількох органів 

почуттів. Тому бренд відображає основні властивості товару через зовнішні 

органи або ознаки торгівельної марки, або через різноманітні повідомлення.  

До зовнішніх ознак  бренду можна віднести: 

- фізичні і технічні характеристики; 

- повідомленні про виробника (торгову марку, країну); 

- зовнішній вигляд товару; 

- фірмовий знак (логотип, країну виробника); 

- смак, запах [128, 194]. 

Зазначимо, що зорове сприйняття – це точне і швидке розпізнання 

товару, куди можуть входити: форма, розмір, колір, –  і це відноситься до 

зовнішніх ознак бренду. 

Слухове сприйняття – це миттєва реакція на інформацію про товар, яка 

вимагає сприйняття, узагальнення та переосмислення великої кількості 

повідомлень (факторів) про товар. 
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На думку фахівців, зір є джерелом інформації про зовнішній вигляд, 

слух – відображає якість товару. 

Отже, з метою швидкого і точного розпізнання товару символ бренду 

повинен: 

- точно відображати зміст товару; 

- показувати максимальну кількість відмінних рис від конкуруючих 

брендів; 

- сформувати переконання, що саме цей бренд є унікальним, де 

унікальність – це базова вимога при формуванні бренду.  

Для повного розуміння змісту бренду слід розкрити сукупність 

специфічних, притаманних лише йому властивостей, від яких залежить 

взаємозв’язок бренду і споживача. Ці специфічні властивості проявляються в 

індивідуальності бренду. 

В свою чергу, індивідуальність бренду формує такі складові: 

- навички, які    дають можливість підкріплювати повідомлення реальними  

фактами про товар; 

-надання споживачам об`єктивних даних про заявлені позиції бренду; 

-підтримка і підтвердження високого рівня якості товару; 

-створення і постійне відстоювання репутації товару; 

-супровід товару ефективними інформаційними заходами. 

Якщо товар володіє такими характеристиками, то можна говорити про 

сильний бренд (тобто бренд, який притягує до себе споживачів). 

Індивідуальність бренду визначається щирістю, компетентністю, 

яскравістю й вишуканістю. Тобто, ознаки, які визначають індивідуальність 

бренду, дають змогу оцінити рекламні кампанії й проаналізувати створення 

іміджу. 

Бренди, які наділені вираженою індивідуальністю, характеризуються 

глибокими і міцними відносинами зі споживачами й тут важливим є той 

факт, що споживач повинен повірити в цінність товару, що відображена в 

бренді. 



27 

 

Такі бренди є ефективними й володіють потужною силою переконання 

і оригінальними (креативними) ідеями. За допомогою сучасних комунікацій 

вони не лише змінюють відношення споживача до товару, але й впливають 

на свідомість громадян. 

В таких брендах закладені характеристики, які породжують 

самоототожнення споживача з товаром, на яких розвиваються і міцніють 

взаємини, що базуються на раціонально-емоційних почуттях або  

поведінкових емоціях. 

Від характеру бренду залежить його сила, яка визначається стійкістю 

позицій товару у свідомості споживачів.  

Для повноцінного розкриття змісту бренду, слід згадати про активність 

бренду, яка є важливим чинником для зміцнення довіри і уваги  споживача 

(громадянина). Такий бренд повинен давати коректну інформацію з метою 

довіри споживача до цього бренду. 

Довірливі відносини формуються залежно від того, настільки: 

- ефективна організація маркетингу комунікацій і контроль за 

зворотною реакцією споживачів на бренд; 

- ефективний процес просування товару на ринку; 

- якісним є товар, який втілений у бренді; 

- високий рівень культури обслуговування [ 33, 77]. 

Зазначимо, що часто брендом можуть бути, як послуга,  так і 

особистість. 

Будь-який бренд має ознаки стійкості, до яких відносяться:  

- лояльність споживачів; 

- незначна вразливість до маркетингових дій конкурентів з врахуванням  

кризових явищ;  

- в разі вдалого створення та  просування бренду – великі  прибутки;  

- еластичний відгук на зниження ціни або вартості  (в комерційних 

брендах  –  це збільшення обсягу продажу); 
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- нееластичний відгук на підвищення ціни (наприклад, обсяг продажу 

залишається стабільним); 

 - велика  рентабельність та ефективність маркетингових комунікацій 

[17]. 

Тому, на думку Е. П. Голубкова, за своєю  сутністю, бренд – це весь 

комплекс маркетинга з більш вузькою метою: «розкруткою» товару [12, 88]. 

 Формування  бренду складається  з роботи в трьох напрямках:  

- робота з елементами бренду; 

- маркетингова програма бренду;  

- робота з асоціаціями бренду. 

Коли ми говоримо про структуру бренду, то слід зазначити, що це 

комплекс різноманітних атрибутів, які виражаються через вербальні  і 

невербальні знаки.  

До структури бренду відноситься: 

 - товар (фірма і атрибути – товарний знак), послуга (сервісна послуга);  

- назва товару (так званий – brand-name); 

- логотип; 

- символ; 

- упаковка (зовнішній вигляд);  

-легенда бренду – історія його створення і розвитку, яка може бути подана у 

«казковій» формі; 

- імідж;  

- спосіб рекламування та  просування (промоушин); 

- слоган; 

- емоційно-психологічні  враження споживачів.  

 Взаємодія всіх елементів бренду і виконання ними своїх задач сприяє 

досягненню основних цілей брендингу, до яких відноситься:   

- досягнення поінформованості про бренд, чому сприяють різноманітні 

інформаційні кампанії, які пов’язані ; 
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- формування "міфа про бренд" (так звана інформаційна програма – 

brand associations). Як правило,  міф бренда складається  з низки асоціацій: 

- основних,  які  безпосередньо описують товар і є внутрішньо 

узгодженими;  

- сприятливих умов, що  описують бажанні та реальні переваги товару; 

- унікальних, які описують і  диференціюють товари [16,87]. 

 В свою чергу, ці  асоціації поділяються: 

 - на власне бренд ("образ бренду"); 

- на  асоціації, які, пов`язані  з користувачами бренду ("образ 

споживача"); 

 - на асоціації, що пов`язані  з ситуаціями використання бренду ("образ 

використання").  

В повідомленні про бренд є два виміри: 

- «глибина» бренду, яка визначає рівні упізнаності й інформацію, яка 

включає його «пригадування»;  

- «ширина», показником якої є споживання товару (в бізнесі –  це 

купівля  певних товарів). 

Основною метою формування стратегії розвитку бренду й показником 

його структури є досягнення конкурентних переваг, тому стратегію розвитку 

бренду  фахівці формують крізь призму основних стадій бренд-менеджменту 

як процесу управління [28]. 

На першому етапі:  

- визначається  ставлення споживачів до бренду, що дає змогу 

встановити тип споживача, на який орієнтується бренд (це здійснюється за 

допомогою сегментування ринків і соціологічних опитувань);   

- формулюються критерії вибору, які притаманні попередньо 

визначеному типу споживача;  

- визначаються мотиваційні чинники, якими керуються споживачі при 

придбанні товару, який наділений брендом;  
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- досліджується інформація, яка дозволила б  вивчити ставлення 

споживачів до конкуруючих брендів. 

Другий етап передбачає визначення індивідуальних особливостей 

товару, насамперед, вивчення його унікальних якостей та характерних рис на 

рівні споживчих інтересів та переваг.  

Третій – визначення потенціалу розвитку бренда. На даному етапі 

визначаються його активи. Якщо бренд ними не володіє, тоді розробляється 

програма   побудови  активу бренду.  

Четвертий,  пов’язаний з  визначенням  ідентичності бренду 

споживачами. Це дозволяє фахівцям  встановити подальший напрямок його 

розвитку.  

П’ятий етап – це вибір  бренд-стратегії розвитку. Цей етап поділяється 

на підетапи, які  здійснюються за трьома критеріями: 

- відповідності до  ринкового середовища;  

- наявність ресурсної  бази (фінансової, людської, технічної, 

технологічної, інформаційної); 

- інтереси та побажання споживачів. 

Отже, всі зазначені етапи дають  можливість створити структурну 

схему управлінських дій, які здійснюються  на вищезазначених етапах 

розробки стратегії просування бренду, до якої входять: 

- дослідження інтересів та потреб споживачів; 

- прийняття рішення щодо створення бренду; 

- визначення характерних рис та особливостей бренду, відносно 

споживацьких інтересів і побажань; 

- розробка стратегії позиціонування товару, яка тісно пов`язана з 

інформаційними кампаніями, рекламою, роботою зі споживацькою думкою;  

- розробка нейма  та  слогана. Окремим пунктом може бути 

дослідження та експертна оцінка щодо вибору найвдаліших неймів та 

слоганів іншими розробниками; 

- розробка дизайну; 
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- час запуску товару на ринок. 

Діяльність з управління брендом держави здійснюється 

диференційовано для кожної групи і різними засобами. Управління брендом 

держави в жорсткому конкурентному середовищі потребує стратегічного 

підходу і масової національної мобілізації. Необхідною є системна інтеграція 

інститутів, які забезпечують посилення переваг і  нівелюють недоліки [156, 

33]. 

Слід зазначити, що створення та реалізація  програми подальшого 

просування (промоушн) бренду  – це  багатоканальний маркетинг, який 

пов’язаний з інтернет-технологіями, рекламою, включенням в соціальні медіа 

й соціальною рекламою та найскладнішим різновидом багатоканального 

маркетингу – веб-аналітикою. 

Важливим є також  збір та обробка інформації щодо  ставлення 

споживачів до брендів, які мають давню історію, та до  брендів-конкурентів. 

Управління брендом гостро ставить на порядок денний питання моделі 

держави у світовому політичному просторі.  

Найбільш цікавими для дослідження видаються трактування світового 

політичного простору, що характеризують його як сферу компетенції та 

діяльності політичних суб’єктів: 

 - політичних лідерів та еліти держави;  

 - міжурядових організацій; 

- міжнародних неурядових організацій та громадських структур. 

Зазначимо, що всі перераховані політичні суб’єкти, прямо чи 

опосередковано приймають важливі політичні рішення, які впливають на хід 

розвитку не лише бізнесу, але й держави в цілому. 

 Політичний простір існує поряд з соціальним, культурним та іншими 

видами просторів у світовому діапазоні, де участь політичних суб’єктів не 

завжди є необхідною. Однак політична практика свідчить про існування 

досить широких меж політичного простору в міжнародній сфері, оскільки 
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практично будь-яке міжнародне рішення має політичний підтекст, що 

фактично розширює можливості управління брендом держави. 

Створення бренду держави – найпотужніший інструмент підвищення 

привабливості товарів країни-виробника. Це пов’язано з тим, що бренд несе 

високий прибуток і забезпечує довгостроковий розвиток.  

Одна з основних ознак бренду – наявність постійно існуючого великої 

кількості лояльних споживачів. Держава, що має власний потужний бренд, не 

тільки приваблює туристів, продає велику кількість товарів (експортує), а 

також отримує сильну підтримку в конкурентній боротьбі за розвиток 

національного бізнесу [200, 186].  

Використовуючи розробки Е. Галумова в галузі класифікації 

складників бренду держави, можна виділити дві групи, виходячи з 

можливості керування сприйняттям таких характеристик:  

 1) суб’єктивні чинники,  до яких належать: 

- уявлення про політичні цілі держави; 

- політичні лідери, еліта держави; 

- політичні ресурси та їх впливовість на міжнародній арені;  

- уявлення про рівень розвитку демократії, які дають змогу визначити 

репутацію держави серед інших представників;  

- уявлення про народ і його менталітет, традиції, норми, розвиток науки 

і культури;  

2) об’єктивні чинники, до яких належать: 

- базова форма державного устрою та структура управління;  

- рівень розвитку економіки, що характеризується низкою економічних 

показників та індексів; 

- технологічний показник розвитку збройних сил;  

- природно-географічне положення та природні ресурси;  

- історія держави;  
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- інші чинники: рівень розвитку культури і науки, місце в 

міжнародному розподілі праці, розвиток туризму, екологічна ситуація тощо 

[23, 223]. 

Серед виділених нами чинників сприйняття, лише перша група 

піддається істотному коригуванню шляхом цілеспрямованої інформаційної 

політики та PR-технологій. Ця група чинників і є основним об’єктом роботи 

в галузі управління брендом держави. 

 Змінити за допомогою інформаційної політики чи PR-механізмів 

сприйняття другої групи чинників практично неможливо. Проте, в другій 

групі інтерес також може представляти останній пункт, позначений нами як 

«інші чинники». Ідеться про дані, які напряму не пов’язані з політикою і 

прийняттям політичних рішень. Однак ця група чинників може здійснювати 

непрямий, а в деяких випадках і прямий вплив на прийняття рішень, у зв’язку 

з чим завданнями держави є: 

- підвищення обізнаності (поінформованості) з цих питань та їх 

правильна інтерпретація; 

- максимально широке розкриття позитивних аспектів; 

-  нівелювання негативних аспектів  та їх усунення .  

Результатом багатоетапного процесу брендингу держави має стати 

помітне відносне поліпшення життя мешканців держави (регіону, що 

просуває свої проекти чи програми), за рахунок зміцнення його 

зовнішньоекономічних відносин, поліпшення внутрішнього соціально-

економічного стану. Наприклад, Велика Британія – країна найстаріших 

королівських традицій. Монархія тут є не стільки формою правління, скільки 

способом життя й елементом національної ментальності. Королева є 

головним символом країни. Жодна визначна подія в країні не відбувається 

без присутності королеви. Її Величність супроводжує британців усе життя. 

Вони лікуються в королівських шпиталях, судяться в королівських судах, 

користуються королівською поштою, дивляться вистави в королівських 

театрах, пересуваються країною за допомогою залізниці Її Величності. Весь 



34 

 

європейський світ із захватом стежить за подіями у Віндзорському 

державному сімействі. Кожен англієць відчуває гордість і повагу до 

королівського дому, бо саме він є брендовою рисою його країни, взірцем 

традиційності і стабільності, спадкоємності поколінь.  

Щодо формування бренду «Україна», то слід зауважити про 

неможливість позиціонування країни через її лідерів, які її очолювали 

протягом років незалежності нашої держави, оскільки демократичні 

трансформації суспільства спонукають вибудовувати бренд держави, в якому 

демократична зміна лідера є одним із важливих аспектів. Як приклад, можна 

навести «Помаранчеву революцію» та «Революцію гідності», коли посилення 

ролі лідера та авторитарний стиль керування державою спонукали 

суспільство до публічного виявлення невдоволення.  

Як правило, бренд держави – це показник: 

- надійності держави, який тісно пов'язаний з її інвестиційним  

кліматом; 

- визначення статусу держави як надійного  міжнародного партнера; 

- показник політичної стабільності держави. 

Наприклад,  Швейцарія позиціонує себе, як найстабільніша країна 

світу. Вона розташована на важливому перехресті міжнародних торгівельних 

шляхів, а також є центром міжнародного бізнесу. Бренд Швейцарії – це 

надійність фінансової та банківської системи, політична і соціальна 

стабільність та найконкурентніша економіка у світі. Рівень розвитку країни 

свідчить про те, що Швейцарія є лідером серед країн світу з питань безпеки, 

рівня добробуту населення (він на 10% вищий за рівень інших країн Західної 

Європи), надійності соціальних зв’язків і політичної стабільності. 

Крім того,  Швейцарія сьогодні є привабливою для розміщення 

головних міжнародних офісів (у Женеві працює європейське відділення 

ООН, у Берні розташувався офіс Всесвітнього поштового союзу) та 

неурядових організацій (їх у Швейцарії понад 200). У Швейцарії 

розташовано центральні офіси міжнародних спортивних організацій: у 
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Лозанні з 1915 р. працює Міжнародний олімпійський комітет, Всесвітня 

футбольна організація FIFA, Всесвітня хокейна організація в Цюріху, 

Європейська футбольна асоціація UEFA у Ньоні.  

Однією з усталених асоціацій швейцарської надійності є банки. 

Швейцарське банківське співтовариство сьогодні є одним із визначальних 

світових банківських концернів (13% світового офшорного приватного 

капіталу).  

 Держава – це бренд її національного виробництва (економічних 

товарів і послуг, високої моди, світового інтелектуального потенціалу, 

дослідницьких проектів). 

 Так позиціонує себе Бразилія – провідний експортер елітних сортів 

кави у світі. Починаючи з XIX ст. прибутки від експорту кавових зерен 

становлять 75%  ВВП Бразилії. Сьогодні 35%  світового ринку кави належить 

бразильським виробникам. Влучний бренд слугує для того, щоб такі 

надприбуткові світові корпорації, як Nestle, Kraft Foods, Tchibo віддали 

перевагу бразильським сортам кави для вироблення власної продукції.  

В останні роки Бразилія посідає високе місце серед інвестиційно-

стабільних країн світу, що стало результатом ефективного національного 

брендингу.        

Наприклад, Франція та Італія є яскравим прикладом держав-брендів 

національних виробників високої моди.  

За результатами опитування «Рейтинг національних брендів» (Anholt 

Nation Brands Index –  NBI), що проводиться в межах дослідження GMI Poll 

компанії GMI (Global Market Insite, Inc.), Італія посідає 4-те, а Франція – 8-ме 

місце в рейтингу вартості держав, як брендів. Франція і Італія позиціонують 

себе як країни високої моди, розкішних парфумів, люксових торгівельних 

марок із найдавнішими традиціями якості.  

За даними дослідження Nielsen, 60%  глобальних споживачів вважають, 

що дизайнерські бренди є показниками високого соціального статусу 

власника. Виходячи з цього є очевидним, що у світі Італію і Францію 
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сприймають саме як виробників високоякісних дизайнерських речей у сфері 

високої моди, і це дає країнам значні переваги в Європі і світі. Вони не тільки 

є осередками такого символічного капіталу, який здорощує бренд держави 

настільки, що він перевищує її ВВП (за даними Global Market Insite, Inc) [66, 

48-49 ]. 

Для України є теоретично можливим, додатково з основним брендом, 

позиціонувати себе у зв’язку з певними видами виробництва товарів, з 

позиції національного виробника.  Конкурентоспроможними галузями 

виробництва  в Україні є сільське господарство та ВПК (виробництво літаків 

АН «Руслан» і танків). Для розвитку їхнього потенціалу потрібні величезні 

інвестиції, яких держава не має можливості надати за сучасних умов.  

Бренд держави – це перспективність її наукових технологій і ВПК. 

Позиціонувати себе флагманом передових наукових розробок і технологій 

прагнуть багато країн.  

Зокрема, США та Японія позиціонують себе саме такими державами.  

Слід зауважити, що програма національного брендингу США є  

малоефективною на початку ХХІ ст. Доказом тому виступає асоціативний 

ряд, через який США сприймається у масовій свідомості. Це Голлівуд, Лас-

Вегас, ковбої, біг-мак.  

США як бренд успіху, перспективних і високотехнологічних проектів, 

як еталон науково-технічного прогресу працює у зацікавлених колах, де 

Штати асоціюються із Силіконовою Долиною, Пентагоном і NASA. 

Корпорація RAND опублікувала масштабне дослідження «Глобальна 

технологічна революція 2020» (Global Technology Revolution 2020), за його 

висновками,  за потенціалом у створенні нових матеріалів і технологій, а 

також їх застосування на практиці, США (5,03 бала)  набагато випереджають 

своїх суперників. На другому місці – Японія (3,08 бала), і лише на третьому 

місці – Німеччина (2,12 бала). Країною найбільших фінансових вливань у 

сферу науки є США – 37% загальної кількості загальносвітових витрат [82, 

234–236 ]. 
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Інтернет-видання Brandchannel.com провело чергове дослідження, 

згідно з яким високотехнологічні бренди Google, Apple і YouTube визнані 

найвпливовішими торговими брендами світу. Вони відомі в усьому світі, як і 

країна, що їх створила.  

США також відомі своїми агресивними військовими технологіями. 

Амбіційною концепцією Пентагону є «Бойові системи майбутнього». Поряд 

із США Японія презентує себе країною нанотехнологій і успішно бореться за 

перші місця в рейтингах найвпливовіших країн світу. Весь світ визнає високу 

якість японських авто, електронного обладнання та систем зв’язку.  

Швидкими темпами розвивається невиробничий сектор, особливо 

науково-дослідницька діяльність. Політика підтримки науки і техніки займає 

в Японії найважливіше місце. Витрати на неї становлять 3% ВНП, що є 

найбільшим показником серед розвинутих країн світу.  

Для розбудови бренду України показники наукового прогресу і 

новітніх розробок у сфері військових технологій не можуть бути вагомими. 

За рейтингом наукової продуктивності Україна перебуває на 40-му місці 

серед 233 країн світу. Саме такими є результати дослідження, проведеного 

суспільною організацією «Український науковий клуб»: науково-дослідні 

організації не фінансуються, рівень науковості суспільних інститутів 

замалий, наукові інновації не знаходять  втілення в реальній економіці і не 

приносять прибутків.  

 Бренд – держава для туризму. Австрія, Туреччина, Єгипет, Таїланд 

активно позиціонують себе туристичними брендами з історично-культурною 

спадщиною, екзотичною природою і високим сервісом, зокрема, на 

«пострадянському» просторі.  

Щодо світових рейтингів туристичної привабливості країн, то останні 

три із вказаних посідають далеко не перші рейтингові місця.  

За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Всесвітньої 

організації громадянської авіації (ICAO) та ЮНЕСКО, Таїланд зайняв 43-тє 

місце за туристичною привабливістю, а Єгипет – 58-ме. Однак серед туристів 
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найулюбленішою країною відпочинку є Туреччина. Це свідчить про різне 

усвідомлення бренду цих держав серед європейської та «пострадянської» 

масової аудиторії. Втім, Єгипет, Таїланд і Туреччина – досить відомі 

туристичні бренди, які активно позиціонують себе країнами комфортного 

туризму, які  поєднують в собі комфорт, сервіс, історичну спадщину, 

культурну екзотичність і доступність. 

Другою країною у світових туристичних центрів, Всесвітнього 

економічного рейтингу в Давосі, є Австрія. Австрія – напрямок номер п’ять в 

Європі і номер дев’ять у світі за кількістю туристичного відвідування. Країна 

позиціонує себе, як місце елітного відпочинку і відома, світові 

гірськолижними курортами, на яких відпочиває світова еліта.  

Структура бренду  – це структура уявлень, ідей, думок, елементів та 

інших чинників, за допомогою яких споживач створює значення бренду. До 

структурних елементів бренду належать:  

1. Невловимі характеристики. У цю категорію потрапляють всі 

характеристики, пов'язані з ідентичністю бренду: його походження, 

репутація і індивідуальність. Вони викликають асоціації певного роду – це 

можуть бути, наприклад, давні традиції або соціальна відповідальність 

бренду.  

2. Раціональні переваги. Ці переваги забезпечуються, по-перше, 

функціональними характеристиками продукту (економічний автомобіль 

«Volkswagen Lupo» або «довгограючі» батарейки «Duracell»), по-друге, 

організацією роботи з клієнтами (на прикладі компанії «Amazon.com» добре 

видно, що споживачі цінують турботу про їх зручність), і по-третє, 

відносинами між споживачем та власником бренду (програми для постійних 

клієнтів авіакомпаній). Раціональні переваги часто пов'язані з відчутними 

характеристиками бренду [176, 118]. 
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1.3. Концептуально-теоретичні засади формування бренду держави 

Як вважає один з найвідоміших фахівців у галузі територіального 

брендингу С. Анхольт, єдина супер-держава в світі – це громадська думка, з 

якою практично всі сучасні держави намагаються побудувати дипломатичні 

відносини [230, 32]. Учений переконаний, що сьогодні багатьом країнам 

необхідно провести переоцінку самих себе і транслювати новий образ всьому 

світу. Поки такі країни не усвідомлять, що до поняття «бренд держави» 

потрібно ставитися так само серйозно, як і до економічних проблем держави, 

вони не зможуть домогтися прогресу та розвитку [230, 113].  

 Для побудови бренду тієї чи іншої держави в цілому існує багато 

теорій. Однією з можливих є концепція конкурентної ідентичності С. 

Анхольта.   

На думку автора, до важливих передумов, необхідних для створення 

сильного бренду держави необхідні:  

- адекватна і продумана політика в соціальній, економічній, 

екологічній та міжнародній сферах;  

- динамічний розвиток туризму, залучення закордонних 

інвестицій, розвиток експорту;  

- проведення знакових міжнародних подій (культурних, 

спортивних, політичних);  

- підтримка культурних і наукових зв’язків з іншими державами;  

- участь у вирішенні глобальних проблем в усьому світі, в тому 

числі – вирішення проблеми бідності;  

- взаємовигідна співпраця з міжнародними, регіональними та 

місцевими громадськими організаціями, як на своїй території, так і за 

кордоном;  

- ефективна взаємодія між владою, бізнесом і громадянським 

суспільством;  

- зміцнення міжнародних дипломатичних зв’язків;  

- стратегічний внесок в інновації та інвестиції в освіту. 
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Крім базової концепції С. Анхольта, функціонують й інші. Зокрема, це  

комунікативна концепція бренду, яка завжди вибудовується з урахуванням 

плану маркетингу, а саме:  

- поточної і прогнозованої ринкової ситуації; 

- цілей держави (території, регіону, бізнесу); 

- стратегії розвитку маркетингу; 

- стратегії позиціонування товару; 

- впровадження в практику комплексу маркетингових 

програм/ринкового комплексу.   

Комунікативна концепція бренду формує і описує імідж бренду – його 

головну комунікаційну константу і формує систему комунікаційних каналів 

бренду у межах обраних способів просування торговельної марки на ринку.  

За підсумками комунікаційної концепції бренду проводиться: 

- розробка всіх констант бренду: назви, логотипа, товарного знаку/ 

торговельної марки, легенди бренду, генерального слогана, фірмового стилю 

/ системи ідентифікації  бренду/brandidentity, бренд-бука/brandbook, 

гайдлайна/guideline, кат-гайда/cut-guide, посібника з продажів/salesguide; 

- подальше «оформлення» всіх каналів комунікації бренду: дизайну 

упаковки, етикетки, рекламних відео- чи аудіороликів, зовнішньої реклами, 

друкованої реклами, інтерактивною реклами, BTL -акцій, директ-маркетингу, 

каталогів, POS-матеріалів, web-сайту, Інтернет-реклами й ін. 

Комунікативна концепція бренду складається з креативної концепції 

створення бренду і концепції просування бренду. Зокрема, на етапі створення 

креативної концепції бренду відбувається: 

- формування образу бренду; 

- розробляються моделі сприйняття й елементи наповнення бренду; 

 - народжується основна творча ідея, яка повинна бути оригінальною, 

привабливою і близькою для  цільової аудиторії, що в  подальшому може  

стати основою діалогу бренду зі споживачем. 
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Креативна концепція бренду, як правило, переводить основну ідею 

позиціонування бренду в площину оригінальних і зрозумілих цільовій 

аудиторії, образів і слів.  

Вона формує імідж бренду, створюючи єдність його візуальних і 

вербальних образів.  

В описовій частині креативної концепції, як у керівництві щодо 

подальших дій із формування образу бренду і творення вербальної частини 

комунікаційного послання, виділяються такі складові частини: 

- візуальна частина концепції бренду;  

- вербальна частина концепції бренду.  

Візуальна концепція бренду описує і мотивує стилістику, характер, 

колористику, асоціативність і наповнення візуального контенту бренду, 

визначає специфіку його візуальної (невербальній) складової. 

Вербальна концепція бренду визначає і мотивує: 

-  вербальні аргументи, які будуть дієвими; 

-  слова і образи, які повинні бути зрозумілими споживачу; 

-  мовну стилістику, яка виражає характер, тон і забарвлення 

повідомлень, доречність інформації, яку необхідно  створити; 

- асоціативні ряди, які  повинні виставлятися (ранжуватися) у 

свідомості потенційних споживачів. 

Концепція просування бренду відображає: 

-  вибір каналів комунікації у межах  певного плану і стратегії 

маркетингу; 

- способів просування бренду, завдяки яким комунікаційне послання 

буде доноситися до цільової аудиторії; 

-  здійснюється відбір каналів комунікацій відповідно до специфіки 

позиціонування бренду та його креативної концепції; 

- визначається мета, завдання й ролі кожного з обраних каналів 

комунікації; 

- розробляється стратегія їх використання та взаємодії. 
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До комунікаційної  концепції бренду відноситься й створення легенди 

бренду. Мета й основне призначення легенди бренду залежить від: 

- повідомлень для споживачів; 

-  вербальних і невербальних образів  в асоціаціях позиціонування 

бренду відповідно до вимог і рекомендацій; 

- встановлення вербальної концепції бренду.  

Легенда бренду повинна легко запам'ятовуватися й допомагати у 

створенні позитивного і оригінального образу бренду. 

Можна виділити декілька типів легенд бренду залежно від 

позиціонування бренду: футуристичні, історичні і реальні.  

Легенда бренду може бути  повністю заснована на реальних подіях або 

ж створена за творчої креативної ініціативи, за допомогою вольових якостей  

копірайтера. 

Особливого значення легенда бренду набуває під час створення й 

підтримки бренду за фантазійною чи композитивною назвою. Це 

відбувається у тому випадку, коли бренд-нейм не несе у собі значимої 

інформації, а лише формує напрям, який в подальшому може  реалізуватися у 

вигляді всіх комунікацій бренду.  

За такого стану завдання легенди бренду – надати назві необхідне 

емоційне тло і значеннєве значення. Будь-яка легенда бренду потребує 

правильного лінгвістичного викладу. За наявності такого, бренд міцно 

завойовує думки споживачів і дає прибуток кільком поколінням своїх 

господарів. 

Комунікативна  концепція маркетингу спирається на такі принципи: 

- верховенство комунікаційної функції всіх складових маркетингового 

комплексу (товару, ціни, вартості, місця, каналів в ЗМІ, сегментування, 

просування); 

- орієнтацію на довгострокову перевагу споживачів; 

- забезпечення стійкості компанії до зовнішніх впливів з допомогою 

розвитку бренду; 
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- функціонально-структурну організацію системи управління процесом 

брендингу; 

- ефективність зовнішнього партнерства під час ведення маркетингової 

діяльності; 

- обов'язковий комунікаційний аналіз стану та аудит всіх аспектів 

маркетингової діяльності. 

У сучасній науці бренд держави розглядається в цілому. 

Використовується інтегральний підхід, а політичний простір не виділяється 

як особлива сфера. Однак деякі дослідження, навпаки, присвячені більш 

вузькому поняттю – вивченню бренду держави. 

Слід зазначити, що основними моделями створення бренду є:  

- колесо бренду дозволяє детально описати й систематизувати процес  

взаємодії  бренду та споживача. Сутність даної моделі полягає в тому, що 

бренд розглядається як набір з п'яти оболонок, укладених одна в одну: 

сутність - ядро  бренду, центральна ідея;  індивідуальність; переваги; 

атрибути; 

 - методика Thompson Total Branding (ТТВ) на формування вражень від марки 

впливають численні чинники, пов'язані з маркетинговими комунікаціями. 

Ядром бренду є продукт - те, що він собою являє. Наступний прошарок, що 

вміщує попередній елемент позиціювання - те, для чого цей продукт 

призначений і чим він відрізняється від інших марок, наступний чинник це 

цільова аудиторія - потенційні споживачі на яких спрямовані комунікації, 

останній чинник індивідуальність бренду. Можна сказати, що дана модель 

дає можливість сформувати  систему чинників, які формують  враження  від 

бренду, тобто ідентифікувати їх; 

- модель Unilever Brand Key (UBK) в основі створення бренду лежить 

визначення та фокусування на цільовій аудиторії та аналіз конкурентного 

середовища. Наступний етап полягає у визначені притаманних споживачам 

домінантних мотивів, які можна використати для побудови бренду.  
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Перевагою моделі є те, що вона прив'язана до мотивів цільових споживачів 

та конкурентного середовища; [32,47]. 

-  модель Brand Name Development Services (етапності побудови бренду) 

основний акцент зроблено на етапності створення бренду. В основу побудови 

покладено ринкове позиціонування, наступним етапом є розробка  стратегії 

бренду, після чого розробляють креативну ідею та перевіряють чистоту 

майбутнього бренду. Завершальним етапом є лінгвістичне тестування та 

тестування під час маркетингових досліджень із використанням якісних та 

кількісних методик. На цій підставі формується сутність бренду, пов'язана з 

такими елементами, як визначення бренду, корисність бренду, цінність. 

Менеджери відповідають на питання, чому споживач має довіряти саме 

цьому бренду. Ця модель має процесуальний характер та описує основні 

етапи  створення бренду й виведення його на ринок [57,40] 

Розглянемо декілька моделей бренду держави більш детально та 

проаналізуємо роль політичного аспекту в таких моделях.  

Зокрема, Д. Гавра та співавтори класифікують існуючі моделі бренду 

держави в межах 3-х різних підходів:  

- геополітичний підхід;   

- маркетинговий підхід;  

- брендинговий підхід [58, 18-24 ].  

Кожен з підходів має яскраво виражену специфіку і пропонує низку 

моделей сприйняття держави, представляючи, таким чином, різносторонній і 

міждисциплінарний спектр предмету наукового пошуку. 

Геополітичний підхід оперує в основному поняттям «образ» і розглядає 

роль геополітичних регіонів у світових відносинах.  

Одним із представників геополітичного підходу в науці є Д. Замятін. 

Такий підхід заснований на розгляді географічного простору з точки зору 

деяких геополітичних образів, які існують у свідомості громадськості. 

Д. Замятін визначає образ країни як «стійкий і диверсифікований 

географічний образ, основною рисою або особливістю якого є прагнення до 
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ускладнення структури та посилення ступенів взаємопов’язаності його 

основних елементів» [13, 24–26 ].  

Модель географічного образу представляє так звану «матрьошку»: 

стрижневий образ, заснований на глибоких культурно-історичних 

передумовах, захований всередині кількох «упаковок» – «підтримуючих 

образів» [101]. 

Поряд із геокультурним, геоекономічним та іншими образами, автор 

виділяє і геополітичний образ держави, під яким розуміють цілеспрямовані і 

чітко структуровані уявлення про географічний  простір, що включає 

найбільш яскраві символи, знаки, образи та характеристики певних 

територій, країн, регіонів, маркуючи їх із політичної точки зору. 

 Таким чином, саме географічні регіони є основними носіями 

політичної волі суб’єктів, а географічний простір – основним середовищем 

реалізації політики. Фактично, географічні регіони ототожнюються з 

конкретним політичним курсом на заданому просторі. 

В одній зі своїх робіт Д. Замятін також виділяє поняття політико-

географічного образу (ПГО), який є «ущільненням, концентрацією провідних 

знаків, символів та ознак окремих країн, регіонів, політичних і військових 

союзів» [13, 34 ].  

Таке визначення чітко дає зрозуміти, що політико-географічний образ, 

в першу чергу, розглядається як наддержавний центр політичної потужності 

держави. Науковець зазначає, що мова йде про «згущення» політико-

географічного простору за допомогою різноманітних просторових знаків і 

символів,  які перетворюють або трансформують його. 

 Д. Замятін вказує, що формування вигідних і надійних систем 

політико-географічного образу сприяє ефективній реалізації політичних 

цілей держави (регіону).  

Модель Д. Замятіна підтверджує комплексну структуру бренду 

держави у світовому політичному просторі й неможливості звести його до 

політичного бренду. Вона говорить про те, що на основі конфігурації даної 
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структури перемагає та чи інша політична воля та приймаються політичні 

рішення. 

Другим методологічним напрямком вивчення бренда виступає 

маркетинговий підхід.  

Ключова категорія даного підходу – це «маркетинг місця» або 

«маркетинг територій», які визначаються як «маркетинг в інтересах 

території, її внутрішніх суб’єктів, а також зовнішніх суб’єктів, в увазі яких 

зацікавлена територія»  або як «система заходів щодо залучення нових 

економічних агентів, що сприяють процвітанню регіону в цілому». 

 Формування державного бренду в межах такого підходу розглядається 

в основному як один зі стратегічних напрямків маркетингу територій. 

Зокрема, Ф. Котлер визначає стратегічне управління брендом (СУІ) як 

безперервний процес вивчення, де  уявлення про бренд складається: 

- з різних аудиторій, за допомогою  технологій сегментування і 

виділення цільових аудиторій; 

- позиціонування «пам’яток» місця таким чином, щоб вони 

підтримували бажаний бренд; 

- поширення інформації про ці пам’ятки в цільових групах» [94, 12].  

Наукові дослідження в межах маркетингового підходу оперують в 

основному економічними категоріями, і їхня головна мета – досягнення 

багатства і процвітання регіону в цілому.  

Тим не менш, не можна ігнорувати політичний потенціал, оскільки 

соціально-економічні аспекти безпосередньо пов’язані з забезпеченням 

політичної потужності держави, нарощуванням її політичної ваги на світовій 

політичній арені та підвищенням ефективності впливу на прийняття 

політичних рішень. Саме маркетинговий підхід наголошує на необхідності 

сегментування цільових аудиторій і надає потужну теоретично-

методологічну базу. 

У межах такого підходу фактично не наводяться моделі бренду 

держави. Тим не менш, низка авторів виділяють у своїх роботах ключові 
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складові частини цього явища.  Так, А. Панкрухін зазначає, що бренд 

держави складають: 

- офіційна символіка (герб, прапор, гімн, ордени тощо, включаючи 

словесні символи);  

- неформальні символи (історичні та міфічні особистості, найбільш 

характерні рослини і тварини, відмінність експорту і внутрішнього 

користування); 

- історія країни (територія, традиції, норми, звичаї, культура);  

- політична еліта та особистість лідера.  

Також серед чинників бренду держави дослідник виділяє так звані 

суббренди: діловий, грошовий тощо [15, 160] 

Третій методологічний напрямок у вивченні питань управління 

брендом держави – брендинговий підхід. 

 Основною категорією такого підходу виступає безпосередньо бренд 

держави.  

За визначенням представників брендингового підходу, А. Чумікова та 

М. Бочарова, брендинг держави являє собою «вид діяльності, спрямований на 

створення стійких уявлень у свідомості споживачів про об’єкт 

навколишнього світу» [184, 88]. 

 Таким чином, брендинговий підхід акцентує увагу не на оціночних 

характеристиках держави, а на пошуку тих атрибутів, цінностей і символів, 

які в подальшому ляжуть в основу його пізнаваності й стануть складниками 

масової свідомості.  

Країни змінюють свою ідентичність, щоб продемонструвати реальні 

зміни тим аудиторіям, з якими в них сформувалися певні відносини. Процес 

національного брендингу – це систематичний процес узгодження дій, 

поведінки, інвестицій, інновацій та комунікацій для реалізації стратегії 

конкурентної ідентичності [1, 81]. 

Найбільш складно  будувати бренд країнам з ринками, що 

розвиваються, та країнам із перехідною економікою.  
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Перед цими країнами стоять серйозні виклики, зокрема: 

- вони повинні боротися зі стереотипами (як зовнішніми, так і 

внутрішніми); 

- щоб стати конкурентоспроможними, вони мають повідомляти про всі 

позитивні зміни, які відбуваються в країні; 

- вони прагнуть виправити репутацію країни із несприятливим 

інвестиційним кліматом. 

Країнам, які потребують інвестицій, треба формувати якісне пояснення 

того, чому у їхні ринки варто інвестувати.  

Для комунікації і залучення таких інвесторів існують спеціальні 

механізми та техніки. Свого часу Польща і Словаччина конкурували за 

інвестиції із Японії. Умови були однаковими, однак Словаччина виграла 

боротьбу, зігравши на тому факті, що територіально знаходиться ближче до 

культурної столиці – Відня. Цей фактор став визначальним для інвесторів.  

Завдяки вчасній і грамотній комунікації інвестори прийняли рішення 

на користь Словаччини, розмістивши своє виробництво на її території. 

У межах такого напрямку створено низку моделей державного 

брендингу, описано основні чинники  його формування.  

Наприклад, відповідно до концепції національного брендингу 

С. Анхольта, в основі національного бренду – ключова ідентичність. У свою 

чергу джерелом ідентичності є набір ідей, цінностей, характеристик, 

особливостей культури, слів, образів, які в сукупності створюють у 

свідомості представників цільової аудиторії певні асоціації з державою-

брендом [232, 17].  

Таку думку поділяє інший західний теоретик у галузі державного 

брендингу У. Оллінс, який підкреслює, що в основі національного бренду 

повинна вибудуватись ключова ідея, що буде диференціювати країну і 

проектувати національні характеристики ефективним і привабливим 

способом [156, 12 ]. 
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Брендиговий підхід також вказує на комплексний характер сприйняття 

держави та її бренду.  

Політичний вимір виступає однією з ключових галузей, із якими 

працює брендинг країни, поряд із просуванням туризму, експортною 

політикою, залученням інвестицій та презентацією культури, однак, як 

наголошують дослідники, ці чинники здійснюють взаємний вплив один на 

одного і кожен із них є невід’ємною частиною бренду держави. 

Національний бренд є необхідною умовою міжнародної 

конкурентоспроможності держави, зокрема, на міжнародній політичній 

арені. 

Зокрема Д. Гавра та Е. Савицька вибудовуючи інтегральну модель 

зовнішнього бренду держави, яка спирається на такі вихідні передумови 

властивостей бренду: 

 1) зовнішній бренд держави не є універсальним за складом для різних 

груп цільової аудиторії;  

 2) у свідомості суб’єкта бренд може бути розрізненим, 

незбалансованим, внутрішньо суперечливим;  

3) сприйняття кожної зі складової частини бренду, наприклад, 

політичної, не може бути тотожним сприйняттю інших складових частин;  

4) бренд не має ядерно-стрижневої структури, тобто центральної ланки 

в обов’язковому порядку;  

5) існує дистанція між трьома брендовими полями: реальним брендом, 

бажаним брендом, ефективним брендом.  

Виходячи з цього, вибудовується трикомпонентна структурна модель 

бренду держави.  

Першим компонентом є суб’єктно-практична модель, що аналізує рівні 

сприймання бренду в свідомості аудиторії.  

Так, виходячи з гіпотези про те, що будь-який суб’єкт є учасником 

трьох життєвих практик: цивільних, професійних, практик  дозвілля та 
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пізнавання. Науковці представляють модель, що включає  вимірювання 

бренду: 

- цивільний бренд (застосовується на рівні політичних та економічних 

цінностей); 

- спеціалізований бренд (дістав свого розвитку на рівні 

професійних/спеціалізованих практик); 

- буденний, або неполітичний, або дозвільний бренд (реалізується на 

рівні  пізнавального, повсякденного, споживчого інтересів, побажань та 

потреб споживачів). 

Другий компонент інтегральної моделі – аудиторно-функціональна 

модель, яка спирається на критерії типу аудиторій, що формують ставлення 

до певної країни. Кожній державі притаманна різна кількість функціональних 

компонентів бренду, проте основними з них є такі: ціннісний, інвестиційний, 

товарно-споживчий, туристичний, імміграційний складники бренду. 

Третім  компонентом  виступає модель, що представляє основні 

змістовні компоненти бренду держави:  

- стратегічний бренд; 

- природно-географічний компонент; 

- політичний компонент; 

- соціально-економічний компонент; 

- лідерський компонент; 

- історико-культурний компонент; 

- ментально-архетипний компонент; 

- компонент  масової культури [22, 157].  

Д. Гавро та Е. Савицька обґрунтовують ортогональну модель бренду 

держави, яка  передбачає повну незалежність шкал двох об’єктів, при цьому 

слабкість виразу рис одного об’єкта не передбачає обов'язкову наявність рис 

іншого об’єкта і навпаки. 
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 Візуально модель представлена у вигляді кристалічної решітки, у 

вузлах якої знаходяться основні бренд-компоненти, розташування яких, на 

думку авторів, залежить від сил тяжіння і відштовхування.  

Так, найбільш взаємопов’язані компоненти створюють межі решітки, 

що визначають загальні смислові галузі бренду держави, наприклад: 

суспільно-політичну, ресурсно-виробничу, національно-ментальну, 

соціокультурну, культурно-історичну, національно-ціннісну.   

Крім того, ортогональна модель бренду передбачає поділ бренду 

держави на зовнішній і внутрішній.  

Такий підхід робить значний внесок у розуміння моделі формування 

бренду держави, в тому числі у світовому політичному просторі. Він 

докладно описує послідовність чинників, які є в основі послідовного 

формування бренду держави як цілісного об’єкта, а також вказує лише на 

часткову можливість управління брендом держави, в силу існування низки 

об’єктивних та  статичних чинників.  

Водночас, брендовий підхід звертає увагу на те, що різні аспекти 

бренду держави можуть сприйматися неоднаково, хоча їхній взаємозв’язок, 

безсумнівно, простежується. 

У результаті аналізу існуючих моделей, можна запропонувати й дещо 

іншу модель бренду держави в світовому політичному просторі, при 

побудові якої враховуються такі складники:  

- бренд держави у світовому політичному просторі не зводиться до 

політичного бренду, має комплексний характер і перебуває під впливом 

характеристик всіх сторін життя держави;  

- основною цільовою аудиторією в межах світового політичного 

простору є учасники прийняття міжнародних політичних рішень: політичні 

лідери й еліти держав, міжурядові організації, неурядові організації, 

представники ТНК та інше;  
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- на формування думки цільової аудиторії здатні впливати інші 

аудиторії: ЗМІ, національна бізнес-еліта, культурна й наукова інтелігенція, 

громадськість тощо; 

- бренд держави складається з сукупності думок про неї, що 

утворилися як на основі об’єктивних характеристик (історії, політичного 

устрою, географічного розташування тощо), так і суб’єктивних чинників, 

сприйняттям яких можна керувати;  

- в сучасному світі основним каналом поширення інформації є 

засоби масової комунікації;  

- на ключових дійових осіб світового політичного простору засоби 

масової інформації здійснюють значно менший вплив, ніж на масову 

свідомість;  

- сприйняття професіоналів, що приймають політичні рішення, 

формується на основі особистого досвіду, звітів спеціалізованих аналітичних 

служб, доповідей підлеглих, глибокого вивчення політичної й економічної 

ситуації в державі – тобто сприйняття політичної еліти формується, в першу 

чергу, об’єктивними, раціональними чинниками;  

- це дозволяє стверджувати, що можливості управління брендом 

держави у відриві від реальної практики досить обмежені.  

Основна модель формування бренду держави в світовому політичному 

просторі, на нашу думку, виглядає таким чином: бренд держави в світовому 

політичному просторі – це уявлення про державу в свідомості ключових 

дійових осіб світової політики, що приймають міжнародні політичні рішення. 

Найбільш значущими в такому випадку є саме ті уявлення про державу, які 

лягають в основу політичних рішень.  

Виникає низка питань, зокрема: що саме може вплинути на зміну 

сприйняття тих чи інших уявлень про державу професійними учасниками 

СПП, які канали  поширення цієї інформації?  
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Основним джерелом формування бренду держав є аналітичні звіти і 

дослідження, що надаються аналітичними центрами (інститутами) та 

державними службами.  

Другим значущим інформаційними каналом є особисте спілкування з: 

- політичною елітою держав; 

- першими особами (сюди входять й перші особи з приставкою екс-); 

 - представниками державних органів.  

Третє джерело – мас-медіа, які, однак, здійснюють менший вплив на 

свідомість учасників СПП, ніж на масову свідомість.  

Четвертий канал – це вплив представників соціальних груп, які не є 

безпосередніми учасниками прийняття рішень в СПП:  

- наукова, освітня та культурна еліта держави; 

- бізнес-спільноти (представники транс-національних корпорацій, 

керівники великих банків і т. д.)  

- журналісти; 

- громадські та молодіжні організації. 

У результаті ми стикаємося з додатковою цільовою аудиторією, з якою 

необхідно працювати в процесі формування бренду держави або регіону в 

СПП, оскільки вона виступає значущим каналом передачі інформації для 

цільової аудиторії.  

При цьому, виділена додаткова аудиторія гранично широка, тому що до 

неї входять представники абсолютно різних соціальних груп. Основні блоки 

сприйняття держави цією аудиторією: політичний, інвестиційно-

економічний, соціальний, історико-культурний, природно-географічний, 

туристичний, спортивно-розважальний, імміграційний (привабливість країни 

як місця проживання). 

Лише так можливо сформувати сильний бренд держави, який  не 

обов’язково може бути результатом цілеспрямованої роботи фахівців з 

брендингу. Добре ім’я і лідируючі конкурентні позиції на певному 

історичному етапі розвитку держави (регіону) можуть бути наслідком і 
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випадкового збігу обставин. Однак, в сучасних умовах державний бренд 

може і повинен бути об’єктом свідомого формування [35, 156–158]. 

Формування бренду держави  є однією з форм протидії викликам і 

кризовим явищам глобального світу. У довгостроковому періоді сильний 

бренд держави сприяє забезпеченню і підтримці конкурентоспроможності 

тієї чи іншої держави за рахунок концентрації необхідної для її розвитку 

ресурсної бази:  

- інвестицій; 

- об’єктів інфраструктури; 

- людського та інтелектуального капіталу [145, 198].  

Представляючи бренд держави як певну абстрактну модель, виділимо її 

головні структурні елементи:  

- аудіовізуальний складник;  

- віртуально-смисловий складник; 

 - складник «реального сприйняття».  

Перший із зазначених елементів включає всі символи території, 

пов’язані з системою її візуальних і аудіокомунікацій.  

Другий елемент несе конкретне ідейне навантаження, яке свідомо 

формується  розробниками бренду.  

Складова частина «реального сприйняття» – це спектр всіх варіантів 

сформованого сприйняття бренду держави цільовими аудиторіями. 

Структура бренду

аудіо-візуальна 

складова

віртуально-смислова 

складова

складова «реального 

сприйняття»

 

Мал. 1.  Схема головних структурних елементів бренду [7, 18] 

Як показує практика, створення сильного бренду держави можливе за 

наявності як мінімум трьох умов:  
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- перша умова полягає в діагностиці та обліку сформованого бренду 

держави на даний момент; 

- друга умова  полягає у визначенні реального стану справ в державі, які 

пов`язані з усіма галузями виробництва; 

- третя умова полягає в діагностиці та врахуванні потреб держави з точки 

зору її подальшого розвитку (економіка, фінанси, інвестиції, банківський 

сектор, соціальна сфера) .  

Основа сильного бренду

Cформований імідж 

держави на даний 

момент

Потреби держави з 

погляду подальшого 

розвитку

Реальний стан 

справ в державі

 

Мал. 2.  Схема  створення сильного бренду держави [7, 22] 

 Важливо підкреслити, що, в першу чергу, бренд і процес його 

створення необхідний державам, для яких ключова мета розвитку полягає у 

підвищенні якості життя.   

Діяльність управління брендом держави ведеться диференційовано для 

кожної групи і різними засобами. Однак конструювання бренду на основі 

прямого запозичення зарубіжних технологій, не дає бажаних результатів. 

Управління брендом держави в жорсткому конкурентному середовищі 

потребує стратегічного підходу (розробки стратегічних програм та проектів) 

і масової національної мобілізації [7, 18–24].  

Необхідна системна інтеграція інститутів, які забезпечують посилення 

переваг і нівелювання недоліків. У сучасному світі успішні політики 

вирішують амбітні завдання за допомогою управління брендом держави, 

перетворюючи його на ресурс розвитку.  

У зв’язку з цим особливу значимість набуває проблема формування 

привабливого образу очільника держави, оскільки саме він багато в чому 

визначає сприйняття влади і країни в цілому. На бренд держави впливають 
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всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, а також громадяни країни 

[129, 29].  

У сучасному світі відбувається збільшення суб’єктів спілкування, 

зацікавлених в адекватному сприйнятті та створенні проективного образу, 

наповненого заданими сутностями і значеннями. Цей напрямок досягнення 

цілей, при якому суб’єкт і об’єкт управління зацікавлені один в одному, 

вміють співпрацювати і знаходити компроміси. Таким чином, бренд держави 

є спільним проектом держави і громадян [30, 44–45]. 

Національна індивідуальність заломлюється в соціально-економічних, 

політичних контекстах, «життєвому стилі». Життєвий стиль – це спосіб 

життя держави, її народів, їх взаємосприйняття.  

Висока дискомфортність комунікативних моделей не дозволяє донести 

сформований бренд держави без спотворень, тому після визначення 

внутрішніх і зовнішніх складових бренду держави, характеру і стилю життя 

приймається рішення про те, як донести інтерпретований інформаційний 

продукт, як зробити надбанням громадськості внутрішні і зовнішні складові  

частини бренду держави, модифікувати їх. На цьому етапі формується 

«державна ідентичність», яку можна розглядати як систему символів, знаків, 

міфів, ритуалів, брендів, комунікативних засобів, що проектують або 

відображають індивідуальність держави. Вона повинна відображати місію, 

геополітичну стратегію і прагнення держави [34, 110 ].  

Сам факт існування ідентичності та індивідуальності свідчить про їх 

стратегічну значущість для успішного просування бренду держави. Науково 

обґрунтована робота з управління брендом держави має здійснюватися на 

основі стратегічного моделювання та управління сприйняттям. Враховуючи 

те, що бренд – це відображення значущих сторін об’єкта, можна наповнити 

його набором заданих характеристик і описати їх за допомогою різних 

методів і технологій [112, 35 ]. 

Ознаками бренду держави є: 

- групи сприйняття бренду; 
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- характеристики національної історії; 

- рівень розвитку політичної культури. 

 Побудова моделі бренду держави, наповнення її конкретною 

інформацією про країну, чітка ідентифікація цільових груп внутрішньої і 

зовнішньої громадськості необхідні для адекватного сприйняття. У 

результаті моделювання бренду держави може здійснюватися 

цілеспрямована робота зі створення брендових параметрів. 

При спробі соціально-історичного аналізу різних проективних моделей 

формування бренду держави перед дослідниками виникає низка проблем, 

викликаних значним розривом між різними рівнями теоретичних знань про 

бренд держави і сферою їх практичного застосування.  

Однією з найважливіших проблем, пов’язаних з вивченням 

моделювання, розробкою бренду держави є однобічність, поверховість і 

залежність від політичної кон’юнктури. Різноманітність в підходах до 

осмислення бренду держави створює складнощі з визначенням предметного 

поля дослідження   [232, 37]. 

Багатофакторний складник бренду держави включає історичні, 

політичні, соціальні, культурні аспекти, які потребують системного аналізу. 

Бренд держави поєднує комплекс: 

- об’єктивних та  взаємопов’язаних характеристик держави і 

суспільства; 

- владних інституцій  і народу,  які сформувалися в процесі 

еволюційного розвитку державності.  

Ефективність взаємодії цих характеристик  виявляє сутність соціально-

економічних, суспільно-політичних, національно-конфесійних та інших 

проблем. Структурна база бренду держави у свідомості громадськості є 

результатом тих чи інших інтерпретацій, що закріплюється в історичних 

сенсах і національних цінностях [232, 41].  

Якщо проблема поділу понять може мати спільне вирішення для всіх 

розглянутих напрямків, то конкретні визначення понять будуть відрізнятися 
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залежно від дослідницького підходу і використовуваних методів. Щодо 

інтерпретації змісту поняття «бренд» у представників маркетингового 

підходу в галузі брендингу держав, серйозних розбіжностей немає.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Висновки до розділу 

Виходячи з розглянутого наукового матеріалу, можна зробити 

висновок, що зміст поняття «бренд» визначається як образ країни, і охоплює 

весь обсяг уявлень про країну: від філософського аналізу до прикладних 

досліджень. Бренд держави в даному випадку є більш вузьким поняттям і 

означає образ, на який намагаються впливати з метою зміни. Бренд держави 

розглядається як реалізація позитивних характеристик держави з метою 

отримання прибутку, що, з одного боку, зближує його з образом, а з іншого 

відмежовує. Фактично, бренд держави – це комплексна торгівельна 

пропозиція: емоційно сильна торгівельна марка, що має не тільки назву чи 

дизайнерське рішення, а й цілий комплекс асоціацій та ідентифікацій, через 

які сприймається аудиторією, як всередині держави, так і на світовій 

політичній арені.  

Бренд держави є важливою комунікативною технологією, яка 

необхідна для забезпечення національних інтересів держави у системі 

міжнародних відносин. Суб'єктами, які беруть участь у формуванні бренду 

держави, є державні органи влади, національні та регіональні організації, 

транснаціональні корпорації, політичні лідери та особи, які приймають 

рішення, політична та бізнес еліта, а також громадськість. 

 Бренд наділений нематеріальною природою й формує у свідомості 

споживачів такий образ товару (торгової марки), який об`єднує все те, що 

споживач уже знає, уявляє, відчуває по відношенню до цього товару.  

Бренд формує у свідомості  властивості товару через символи і знаки. 

Бренд завжди символізує певні властивості (якості, характерні риси), тому 

він включає дві базові складові: символ бренду; систему відносин до бренду 

основних маркетингових комунікацій. 

Бренд є символом, який втілює не лише особистісні мотиви людини, 

але й представляє народи, нації, цілі історичні епохи, країни (брендами є 

символи держави). В процесі його використання основним є не сам товар, а 
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відносини, які він конструює, – мова йде про співвідношення «покупець-

товар».  

Символ бренду формує слухові, зорові та сенсорні відчуття, й це 

пов`язано з тим, що людина отримує інформацію від декількох органів 

почуттів. Тому бренд відображає необхідні основні властивості товару через 

зовнішні органи або ознаки торгівельної марки, або через різноманітні 

повідомлення.  

 Бренду притаманна сукупність специфічних рис, й лише йому 

властивостей, від яких залежить взаємозв’язок бренду і споживача. Ці 

специфічні властивості проявляються в індивідуальності бренду, що має  такі 

складові: навички, які дають можливість підкріплювати повідомлення 

реальними фактами про товар, надання споживачам об`єктивних даних про 

заявлені позиції бренду, підтримка і підтвердження високого рівня якості 

товару, створення і постійне відстоювання репутації товару, супровід товару 

ефективними інформаційними заходами. 

Структура бренду – це комплекс різноманітних атрибутів, які 

виражаються через вербальні  і невербальні знаки. Структура бренду є 

неоднорідною. Тому, досить часто, один елемент, що «працює» неефективно, 

може стати причиною  «поламки» всього механізму роботи бренду. 

До структури бренду відноситься: товар (фірма і атрибути – товарний 

знак), послуга (сервісна послуга), назва товару (так званий – brand-name), 

логотип, символ, упаковка (зовнішній вигляд), легенда бренда – історія його 

створення і розвитку, яка може бути подана у «казковій» формі, імідж, спосіб 

рекламування та  просування (промоушин), слоган, емоційно-психологічні  

враження споживачів.  

Аналіз підходів до формування бренду свідчить, що існуючі схеми 

зарубіжних дослідників мають загально-концептуальний характер та не 

розкривають цілісну послідовність процедур формування бренду, яку можна 

інтегрувати в управління вітчизняними промисловими підприємствами. 

Підходи запропоновані вітчизняними та російськими науковцями не 
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враховують особливостей промислового маркетингу, виокремлюють основні 

концептуальні етапи, але не розкривають їх сутність, та мають певні 

протиріччя.  Суттєвим недоліком  є відсутність етапу взаємоузгодження 

цілей та завдань бренду з цілями і завданнями виробництва та інших 

підрозділів підприємства. 
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РОЗДІЛ 2  

ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ДЕРЖАВИ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 

  

2.1. Американська модель формування бренду держави 

Політична практика державного брендингу провідних країн світу дає 

підстави стверджувати, що ідеологія формування бренду  держави набуває як 

форм підтримки політичного діалогу, так і форм пропаганди переваг тієї чи 

іншої політичної, економічної та соціальної системи, а також відображає 

просування певного світогляду, політико-культурних цінностей та способу 

життєдіяльності у сучасному світі.  

Досвід брендингу потужних світових держав виявляє такі характерні 

особливості політичної діяльності держави як:  

- вплив на світову громадську думку шляхом формування уявлень, 

ідей, світогляду про цінності національної політичної культури (зміна 

політичної свідомості);  

- через здійснення політичних акцій держави у сучасному 

інформаційному середовищі (зміна політичної поведінки);  

- за допомогою «м’якого» ідеологічного впливу на політичну 

свідомість та поведінку суспільства, що опосередковано впливає на 

позиціонування держави.  

Функціональні характеристики державного бренду стосуються 

міжнародного авторитету країни, який формується на основі впровадження 

національних програм із формування бренду держави, що мають суттєві 

відмінності з огляду на визначальні характеристики політичної культури, 

традицій, норм поведінки кожної держави.  

Такі ж принципи діють у відношенні не тільки до предметів, але й до 

людей, держав, націй тощо. Потужний та позитивний бренд держави надає 

пряму користь її експортерам, імпортерами, владі та культурному сектору, 

туризму, полегшує для держави імміграційні процеси та будь-який аспект 

міжнародних відносин. Керівництво держав все це чудово розуміє й в  
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більшості випадків докладають  зусилля для створення бренду та контролю 

над брендом своєї держави. Деякі держави досягли успіху (Ірландія, Іспанія, 

Нова Зеландія, ЮАР та Шотландія) за неймовірно короткий термін, 

покращивши власний бренд. Велика кількість держав продовжують таку 

роботу, зокрема це: Австралія, Індія, Тайвань, Хорватія, Словенія, Естонія, 

Латвія, Литва, Південна Корея.  

Існують держави-мегабренди – Японія, Німеччина, Італія, Швейцарія, 

Франція, США, Велика Британія, Китай. Ці держави мають надзвичайно 

дієвий та позитивний бренд. Перераховані держави самі по собі асоціюються 

з певним переліком цінних якостей (Франція – шик та високий рівень життя, 

Італія – стильність і сексуальність, Німеччина – якісне машинобудування та 

апаратура, Швейцарія – репутація, багатство, точність і чесність, Японія – 

високі технології, сфера розваг, дизайн та стиль).  

Однак попереду всіх мегабрендів знаходиться бренд Америки. «Made 

in America» – це ярлик вищої якості для широкого діапазону виробництва, 

сфери послуг та стилю життя. 

США – це не просто держава, але також ще й бренд, і це не метафора. 

Те, як люди в усьому світі (включаючи Сполучені Штати) думають, говорять 

і ставляться до США, абсолютно нічим не відрізняється від того, як люди 

думають, говорять і відносяться до знаменитих брендів. Це є правильним для 

народу і Америка з перших своїх кроків абсолютно свідомо, навмисне 

створювала себе і розвивалася як бренд. 

Ідея землі величезних можливостей дає блискучий шанс управляти 

психологією споживача. Наскільки приємно для людини звучить наступна 

думка: «Cаме держава, в якій ти жив до останнього моменту, винна в тому, 

що ти не досяг успіху, варто тільки приїхати до Америки, там ти нарешті 

зможеш в усьому блиску проявити всі якості, що дісталися тобі від природи і 

повною мірою реалізувати свій потенціал» [229, 54]. Як і всі чудові обіцянки, 

закладені в рекламу, на практиці це все діє лише у випадку,  якщо є певний 

елемент правди: адже це лише перебільшення, а не явна обіцянка.  
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Ідея про місце, де без титанічних зусиль можна отримати величезне 

багатство, привертала до себе людство з початку часів. У сучасному ж світі 

роль Ельдорадо природним чином дісталася Америці. Завдяки диким 

історіям «доколумбових часів», енергійної діяльності колонізаторів, добре 

написаним романам про успіхи першопрохідців, звістки про золоту 

лихоманку та появі прикладів для наслідування, начебто один американський 

підприємець, що створив казковий капітал з нуля, зі скромної роботи у 

власному гаражі або американського мільйонера, який зриває неймовірний 

«куш» на Уолл-Стріт (тоді як це в яскравих фарбах зображено Голівудом), 

більшість людей інших держав, думаючи про Америку, в першу чергу 

уявляють гроші.  

Навіть ложка дьогтю в даному випадку не псує бочки меду: негативні 

елементи в репутації Америки, наприклад, наркотики, злочинність і 

насильство (знову ж, іноді випадковим чином, а іноді і навмисно зображувані 

Голівудом і всесвітніми американськими каналами), виявляються способом 

налаштувати певним чином, завжди незгодних,  підлітків та молодих людей. 

Адже вони пристрасно мріють мати цінності, прямо протилежні 

переконанням батьків. 

Після перемоги на виборах президента США, кандидата від 

Демократичної партії, Барака Обами, люди почали говорити про численні 

проблеми, з якими він зіткнеться, коли увійде в Білий дім. Багато людей 

вважали, що одним із невідкладних завдань, що стояли перед Обамою, було  

поліпшення і відновлення державного бренду  Сполучених Штатів Америки.  

  Наука просування бренду  США ґрунтується як на психологічних, так і 

на логічних аспектах американської ідеї, тому тільки в межах  цього можна 

об'єктивно пояснити сутність і особливості бренду  США, так само як і 

простежити у всіх деталях зліт та занепад бренду .  

Якщо не розглядати Америку як бренд, буде неймовірно важко 

зрозуміти причини тих специфічних труднощів, з якими зіткнулася держава і 

через які вона виявилася в глухому куті. Могутні бренди потребують 
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символів, і Америка не є винятком. Америка була представлена в офіційно 

прийнятих зображеннях по-різному – від орлів та Великої державної печатки 

до пам’ятників і будівель, але особливо варто згадати прапор. Для 

американців зірки і смуги означають набагато більше, ніж для громадян 

інших держав. Кожен раз, коли американський сенатор дає інтерв’ю, за його 

спиною знаходиться прапор. Американці ледь звертають на нього увагу, 

оскільки для них такий антураж – абсолютно звичайна річ, але іноземних 

глядачів це незмінно вражає [229, 60–64].  

Одна з перших деталей, яка впадає в очі туристам, які подорожують 

Америкою, це як багато будинків, вітрин магазинів, вивісок заправних 

станцій прикрашено державним прапором США або будь-якими варіаціями 

на його тему. Діючи з певним умислом або зовсім ненавмисно, в галузі 

контролю над власною репутацією Америка досягла успіху більше, ніж будь-

яка інша держава в історії людства. У дні війни і миру, словом і ділом, 

всередині і за межами своїх кордонів Америка здійснювала це з найперших 

днів свого існування. У сучасному світі немає жодного регіону або держави, 

якій вдалося б досягти настільки широкого, всеосяжного, тривалого і дієвого 

визнання, як Сполученим Штатам.  

 Свобода була центральною ідеєю, – основою бренду  Америка з 

моменту виникнення нації. Америка в основному існує для свободи. Ідея 

свободи володіла особливою силою в 40-х, 50-х і 60-х рр. ХХ ст. 

Америка природним чином сприймається як нація-бренд – частково 

тому, що завжди була державою, що переконливо  відстоює певні поняття, як 

для себе самої, так і для інших людей. Америка завжди ставилася з любов’ю 

до великих ідей. Це держава, якій завжди подобалося відчувати, що її  

дії відображають глибоко вкорінені уявлення про саму себе і про те, як 

влаштований світ. Америка стала обґрунтовувати своє право чинити так, як 

їй заманеться, особливо у сфері зовнішньої політики, фундаментальними 

причинами: великими доктринами і всеохоплюючими ідеалами. Так, 

підтримка миру і співробітництва між націями, приборкання комунізму і 
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звільнення Близького Сходу від тоталітарного режиму перетворилися, 

наприклад,  на «Доктрину стримування» чи операцію «Непохитна свобода».  

Будинки, ландшафти, цитати, тварини, товари, продукти, дні  

року, вірші, кінофільми, романи та пісні відіграють роль національних 

символів в Америці. Очевидно, одна з причин того, чому багато американців 

були ображені скандалом на сексуальному ґрунті, який пов’язаний з 

Президентом Клінтоном, полягала в тому, що відомі події відбулися не в 

готелі і навіть не в спальні Білого будинку, а прямо в кабінеті Президента. Із 

точки зору простих людей, це ганьбило символ президентської влади, з усіма 

повноваженнями та вищими цінностями, які вона представляє.  

Між іншим, сам факт виконання національного гімну перед будь-якою 

грою – звичай, що зустрічається далеко не в кожній державі, що є нічим 

іншим як прикладом сильного національного почуття, яке підтримує і 

постійно додає сил ідеї Америки про саму себе.  Ця м’яка форма 

націоналізму є не що інше, як просування бренду  держави. Саме цей 

феномен Н. Інд (Nicholas Ind) іменував «життям у рамках бренду». Якщо 

службовці не поділяють цінностей корпорації, вони навряд чи будуть 

належним чином виконувати свої обов’язки або правильно обслуговувати 

споживачів. І до тих пір, поки у працівників не виникне розуміння того, що 

всі вони пов’язані спільними цінностями і єдиною метою, в корпорації не 

з’явиться невловима схожість індивідуальностей, по якій споживач розпізнає 

бренд [64, 92].   

Інша причина того, чому Америка перетворилася в настільки потужний 

бренд, який базувався на: маркетингу, рекламі, просуванні торгової марки, 

стимулюванні продажів, тв- і радіопрограмах, продажі за каталогами, 

розвитку торгівельних точок, Інтернеті, дослідженнях споживчого попиту, 

відділах зв’язку з громадськістю і взагалі пов'язаний з  мистецтвом 

комерційної реклами. Торгівля – невід’ємна риса, відмінна особливість 

американської індивідуальності, а економічні методи боротьби завжди 

складали важливу частину військового арсеналу Американської «імперії». 
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Робити бізнес – це настільки ж характерно для Америки, як і яблучний 

пудинг. Продавати і купувати – це для американців давно стало іншим «я», а 

вміння торгувати і підприємливість – це ті якості, які будь-який американець 

розуміє, цінує і якими захоплюється [62, 114]. 

Характерна особливість формування бренду  держави Сполучених 

Штатів Америки полягає в тому, що Америка будувала свій бренд за 

допомогою пропаганди: пропагування «американських цінностей» та 

«американського способу життя». Як тільки вплив «американізації» в світі 

слабне, американці починають працювати над посиленням бренду  держави 

за допомогою традиційних методів пропаганди: «насаджування» смислів та 

ідей, які популяризують американський спосіб життя.  

Сьогодні такий спосіб життя є певним ідеологічним кліше, і пов`язано 

це з таким поняттям як наприклад, США – держава достатку, свободи, 

можливостей, розвитку. Мова йде про ліберальну демократію та релігійний 

плюралізм, рівність всіх перед законом (незалежно від соціального стану та 

походження). Це всезагальне прагнення людини, але в США, згідно з 

пропагандою, отримати все це просто. 

Державний бренд США побудований на фундаментальній тезі, що 

Америка – країна рівних можливостей, в якій справджуються мрії. Так, 

наприклад, у 2012 р. в США стартувала інформаційна кампанія «Відкрий 

Америку», спрямована на туристів із Японії, Англії та Канади. Обличчям 

кампанії стала співачка Розанна Кеш, яка спеціально для кампанії «Відкрий 

Америку» написала пісню «Країна мрії».  

Цінність бренду  держави США включає в себе ВВП, інвестиційну та 

туристичну привабливість держави, бізнес-клімат, людський капітал, тощо 

[53, 27]. За даними транснаціональної консалтингової компанії Brand Finance, 

яка спеціалізується на аудиті та оцінці вартості брендів, бренд США станом 

на 2015 р. залишався найдорожчим брендом у світі. У порівнянні з 2014 р. 

бренд держави Америка зріс на 2% і оцінювався щонайменше у $19,7 трлн. 
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Зазначимо, що станом на 2015 р. державний бренд Китаю оцінювався в $6,31 

трлн., Німеччини – у $4,17 трлн.  

Коли йдеться про бренд держави США, можна констатувати, що за  

рівнем зростанням soft power (м’якої сили) Сполучені Штати Америки 

залишаються найвпливовішою країною світу.  

Попри те, що не по всіх позиціях США однозначно займають перше 

місце (так, наприклад, Америка втратила лідерство з ВВП, який 

розраховується з паритетної купівельної спроможності, поступившись за цим 

показником Китаю). Проте США залишаються беззаперечним «лідером 

думок», який за допомогою пропаганди та інших інструментів 

інформаційного впливу продовжує з успіхом пропагувати «американський 

спосіб життя» та «американські цінності» у світі.  

Одним із найважливіших складників процесу формування державного 

бренд  США є також перетворення інформаційного ринку на 

основоположний регулятор політики держави. Зокрема, ЗМІ США 

функціонують в умовах розвиненої демократії, коли державна політика 

спрямована на підтримку відносин зі ЗМІ як самостійним і авторитетним 

партнером. З одного боку, американські ЗМІ мають істотні важелі впливу на 

державу за допомогою формування громадської думки, а з іншого – активно 

використовуються державою для формування та популяризації державного 

бренду  [97, 28].  

Яскравим прикладом синергії ЗМІ та держави в процесі формування 

державного бренду  США є «інститут колумнізму», який утворився в США у 

20-тих рр. ХХ ст., коли на ринку преси з’явилися вашингтонські публікації  

Д. Лоуренса, які синхронно друкувались у різних національних виданнях, 

матеріали М. Саллівана («The New York Herald Tribune»), Ф. К. Кента («The 

Baltimore Sun») та колумніста газети «The Herald Tribune» У. Ліппмана.  

У провідних американських виданнях роль політичних оглядачів до 

сьогодні виконують колишні прес-секретарі президентів і співробітники 

інформаційного апарату Білого дому, які використовують знання 



69 

 

внутрішнього механізму діяльності урядового апарату й особисті контакти з 

офіційними особами для написання власних авторських колонок. Рівень 

доходів таких колумністів не поступається доходам голів потужних 

монополій і банків. Матеріали національних синдикованих колумністів (саме 

так у США називають оглядачів, які розсилають свої колонки через 

спеціальні агентства-синдикати) місцевим виданням коштують відносно 

недорого. Абонементна платня за статті або передплата на них становить не 

більше 50 доларів на тиждень. Однак, для самих колумністів оптовий збір 

виливається в кругленьку суму. Як пише лондонська газета «The Times», 

«дохід гарного синдикованого колумніста насправді «графський». Це єдина 

категорія журналістів, які можуть стати мільйонерами ще до старості».  

На колонку відомого автора періодичні видання підписуються, як на 

інформаційну розсилку «Ассошіейтед Прес» або новинну стрічку будь-якого 

іншого інформаційного агентства. Таким чином, матеріал авторитетного 

колумніста може вийти друком у газетах Північної Кароліни, Каліфорнії, 

Массачусетса і Техаса в один день [221, 112].    

Для читачів, які бажають отримати кваліфікований коментар до 

політичних подій, американські періодичні видання абонують циркулярний 

огляд з Нью-Йорка або Вашингтона. Наприклад, у кінці 1950-х рр. 600 газет 

публікували коментарі Д. Пірсона, а згодом 700 видань абонували колонку 

його наступника Д. Андерсена, 350 газет − статті Д. Лоуренса, 300 − 

передплачували коментарі У. Ліппмана, 200 – абонували матеріали Д. Олсопа 

і 53 газети – коментарі Д. Рестона.  

Замість збільшення витрат на виробництво за рахунок розширення кола 

штатних коментаторів, масова американська преса надавала перевагу 

«власній, персоніфікованій» думці вашингтонського або нью-йоркського 

оглядача. Однак справа тут не тільки в економності: національні синдиковані 

колумністи були (і досі залишаються) особами з гучним ім’ям, думка яких 

настільки авторитетна, що нерідко стає вирішальною при визначенні вектора 

внутрішньої та зовнішньої політики держави.  



70 

 

Найвпливовішими американськими колумністами у різні часи були     

У. Ліппман, Д. Б. Рестон, Д. Олсоп, А. Крок, Х. К. Брун, Д. Пірсон, Ф. Барклі-

молодший, Д. Бреслін, У. Сапфір, Е. Гурман, А. Буквольд, Г. Кіссінджер,      

З. Бжезинський. Зокрема, у 1975 р. вашингтонський коментатор М. Чайлдс 

писав: «Колумніст «The New York Times» Д. Рестон має таку ж політичну 

вагу, як три конгресмени США разом узяті» [221, 188]. Цю тезу М. Чайлдс 

пояснював тим, що членів Конгресу регулярно переобирають, а колумністів 

можна порівняти з довічними перами Палати лордів британського 

парламенту.  

Для того, щоб вплинути на громадську думку чи відстояти свою 

позицію у політичній суперечці, потрібен контроль над національними 

засобами масової інформації або необмежений доступ до них. В 

американському суспільстві здійснювати такий вплив на медіа-індустрію для 

будь-якого політика − завдання нереальне. Наприклад, диктор телевізійного 

каналу п’ять разів на тиждень звертається до мільйонів глядачів, на відміну 

від нього, Президент Сполучених Штатів може безпосередньо звернутися до 

такої ж аудиторії лише кілька разів на рік, однак і для цих нечастих появ 

потрібна згода керівників телемереж.  

Саме тому усі Президенти з часів Т. Рузвельта добивалися уваги 

колумніста У. Ліппмана. Його колонка під рубрикою «Сьогодні і завтра» 

тричі на тиждень виходила друком у трьохстах національних газетах. 

Публікації колумніста читала й аналізувала впливова політична й економічна 

еліта країни, думкою якої не міг нехтувати жоден президент. У роки, коли   

У. Ліппман перебував у «зеніті слави», популярна американська телемережа 

CBS щорічно брала в нього інтерв’ю – честь, якої не удостоювався жоден 

інший журналіст. Величезний авторитет мав і давній суперник У. Ліппмана – 

Д. Олсоп. Колонки У. Ліппмана й Д. Олсопа чергувалися на шпальтах газети 

«The Washington Post», а дуель самих колумністів нагадувала політичну 

боротьбу між партією більшості й опозицією [20, 54]. 
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 Таким чином, в США ЗМІ завжди були тісно «зрощені» з публічною 

політикою і як засіб пропаганди активно використовувались і продовжують 

використовуватись до тепер, з метою  формування та підвищення цінності 

бренду  держави в середині країни та за її межами – на світовій політичній 

арені.  

Для популяризації бренду  «Америка» США створили впливовий 

апарат зовнішньополітичної пропаганди, філіали якого розташовуються в 

Європі, Азії, Африці та Латинській Америці. Із розвитком бренду  США, 

відбувається паралельний процес ускладнення завдань та структури цього 

апарата:  

-використання традиційних каналів зовнішньополітичної пропаганди 

(радіо та телебачення);  

- розповсюдження друкованої продукції;  

- виготовлення та трансляція кінострічок, у яких культивується 

«американський спосіб життя» та «американські цінності»;  

- організація тематичних виставок, поїздки лекторських груп;  

-використання можливостей «публічної дипломатії» [175, 310].  

Як зазначає С. Анхольт, США вибудували імперію, змушуючи людей 

любити американську державу, даруючи їм мрії, неймовірні товари та 

найвеличніші шоу на планеті. США – це перша держава, яка зробила 

демократію та вільну торгівлю основою національної самоідентифікації та 

місії, розуміючи, що підвищення цінності бренду  держави можливе лише на 

основі мирного та гуманного підходу до міжнародних відносин. США 

завжди спиралися на конкуренцію та вибір [175, 305–309].   

На сьогодні США мають більший вплив, ніж будь-коли в історії, 

завдяки чому бренд держави США тільки нарощує свою цінність. 

Популяризація бренду  «Америка» будується на пропаганді, застосуванні 

інформаційних важелів, використанні психологічних та логічних аспектів 

«американської ідеї». Саме американські інституції пропагандують 

державний бренд як національну ідею, як її інтелектуальну власність, тобто 
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як комплекс думок, асоціацій, відчуттів, уявлень, які виникають у людей, 

коли бачать назву країни, вироблений нею товар.   

Основоположним складником державного бренду  США є «ідея нації», 

яка просуває себе як бренд, будуючись на синтезі маркетингу, політики, 

міжнародних відносин, завдяки чому державний бренд «Америка» та 

пов’язані із ним ціннісні установки продовжують свою експансію в усьому 

світі.  

 

2.2. Моделі формування бренду  держави країн-членів Європейського 

Союзу  

Розгляд політико-інформаційних аспектів національної практики 

державного бренду свідчить про суттєві відмінності концептуальних, 

доктринальних та прикладних підходів до позиціонування національних 

інтересів держави у світовій політичній системі, що зумовлюються різними 

типами політичної культури та різним рівнем трансформаційних зрушень у 

розвинених і транзитивних державах.  

Формування бренду  держави охоплює категорії національної 

ідентичності, тобто комплекс ідей, цінностей, характерних рис, культури, 

мови, образів, які в сукупності створюють у масовій свідомості певні 

асоціації з державними і корпоративними брендами, які відображають 

індивідуальність країни. Такі риси країни, з одного боку, це офіційні 

«розпізнавальні» характеристики, зокрема, картографічні відомості, назву, 

національну символіку (герб, прапор, гімн, тощо), а з другого – 

характеристики сукупності особливостей і ресурсів країни, до яких відносять 

природні, демографічні, історичні, соціальні й культурні особливості й 

ресурси; економічні особливості й ресурси; організаційно-правові й 

інформаційні особливості та ресурси.  

До перерахованих вище рис, додається й національна індивідуальність, 

яка відображає:  

- ступінь розвитку високих технологій;  
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- якість державного управління та кваліфікованість людських ресурсів; 

- експертну інформацію;  

-  наявність корупції;  

- особливості спілкування  [174, 138]. 

 Тобто, це ті фактори, які впливають на бренд і 

конкурентоспроможність країни у сучасному політичному середовищі. Саме 

індивідуальність держави та її ідентичність робить одну країну більш 

успішною, ніж іншу. 

Наприклад, сучасна Федеративна Республіка Німеччина продовжує 

осмислювати і використовувати накопичений історичний та культурний, в 

тому числі зарубіжний, досвід не тільки для просування свого бренду  за 

кордоном, а й для завоювання довіри до себе з боку світової спільноти і 

власних громадян. 

Сучасний бренд держави ФРН, який утворився в результаті взаємодії 

значної кількості факторів, як усередині держави, так і за її межами надає 

йому цілісність, несуперечність та закінченість.  

Процес формування міжнародного бренду  ФРН будується за певним 

алгоритмом і включає в себе: 

- визначення (ідеального) образу ФРН;  

- виявлення напрямків формування бренду  держави;  

- виявлення цільових держав, цільових аудиторій для інформації;  

- визначення актуальних завдань; 

- вибір форм просування бренду  держави;  

- визначення акторів, що беруть участь у формуванні бренду ;  

- визначення каналів, якими доставляється інформація.  

Зміст, призначеної для поширення в світі, інформації про ФРН 

ґрунтується на наступних постулатах:  

- Німеччина – відповідальний партнер і локомотив подальшого розвитку 

Європейського союзу; 
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- Німеччина активно виступає за попередження і врегулювання 

політичних, економічних, екологічних криз і гуманітарних катастроф;  

- Німеччина – відкрита світові держава, яка виступає проти расизму та 

антисемітизму;  

- Німеччина – спрямована в майбутнє держава, яка завдяки внутрішнім 

реформам та інноваціям  зробила свою економіку 

конкурентоспроможною і спирається на колишні досягнення;  

- Німеччина – держава ідей і центр перспективних наукових досліджень, 

що привертає вчених з усього світу і генерує інноваційні імпульси;  

- Німеччина – батьківщина всесвітньо відомих художників, музикантів, 

дизайнерів, архітекторів і спортсменів. 

Особливості формування бренду  ФРН в світі має регіональну 

спрямованість, що проявляється у виборі цільових держав і регіонів. 

Нинішніми пріоритетами є Європейський Союз, США і «порогові» держави, 

до яких відносяться група БРІКС, Мексика, Аргентина, Індонезія, Туреччина, 

Таїланд і Малайзія.  

Цільовою групою в процесі формування бренду  ФРН виступає,  в 

першу чергу,  студентська та молодіжна аудиторія названих держав, яка має 

інтерес до Німеччини. Слід зазначити, що цільова аудиторія може 

конкретизуватися залежно від ситуації. Характер завдань, вибір форм, 

акторів і каналів поширення інформації про ФРН залежать від особливостей 

держави, її історії, традицій, досвіду взаємовідносин з Німеччиною [72, 92].  

При поліпшенні своїх брендових характеристик на світовій арені 

Німеччина спирається на багатий арсенал наявних у її розпорядженні 

інструментів. Особливістю держави є те, що організація діяльності з 

формування міжнародного бренду  ФРН протягом всієї її історії 

консолідується в рамках проведеної державою зовнішньої культурної 

політики. Спочатку все почалося з усвідомлення вищими політичними 

особами Німеччини, що у держави сформувався негативний бренд, 

пов’язаний із збільшенням рівня безробіття і повільними темпами 
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економічного зростання. Для зміни ситуації, яка загрожувала відтоком 

висококваліфікованих фахівців і падінням макроекономічних показників, 

необхідна була кампанія, яка б представила Німеччину як інноваційну та 

амбітну державу, де створені всі умови для життя і вкладення капіталу       

[73, 18]. 

Сьогодні інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій, посилення взаємозалежності світу і поглиблення процесів 

глобалізації, а також інші обставини зумовлюють необхідність всесвітнього 

культурного діалогу, що ставить перед державою нові завдання у сфері 

просування німецької культурної спадщини за кордоном.  

Ціллю сучасної зовнішньої політики ФРН в галузі культури та освіти є 

прагнення створити образ відкритої світу держави, яка пропонує партнерам 

можливості для співпраці, з почуттям власної гідності захищає німецькі 

цінності і позиції в світі, сприяє взаєморозумінню між народами і тим самим 

робить внесок у справу модернізації та інтернаціоналізації, в тому числі і в 

самій ФРН. У рамках досягнення цієї мети перевага віддається плануванню 

та реалізації довгострокових взаємопов’язаних програм, а не розрізнених 

заходів з короткостроковим ефектом. Важливою особливістю є і залучення 

якомога більшої кількості інститутів, що діють у сфері зовнішньої політики 

ФРН. 

         В даний час Німеччина все більш активно вдається до використання 

рекламних і маркетингових інструментів у просуванні своїх ідей та 

цінностей. Цілеспрямовані зусилля з підвищення авторитету держави за 

кордоном додаються в області публічної дипломатії та шляхом розробки 

національного бренду. У цьому зв’язку німецька національна ідентичність 

розглядається в якості фундаментальної основи бренду  ФРН.  

Незважаючи на певні труднощі, німці все більше усвідомлюють себе як 

єдина нація, якій є чим пишатися.   
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За результатами аналізу німецьких джерел, можна виділити низку рис, 

що характеризують сучасну діяльність ФРН з формування позитивного 

бренду  держави за кордоном:  

- прагнення відійти від пасивного позиціонування своєї держави у світі 

до активізації діалогу з іншими державами, ціллю якого є спільне 

вирішення глобальних проблем; 

- виділення молоді в якості основної цільової групи;  

- відмова від вузьковідомчих (політичних, економічних, соціальних) 

підходів на користь інтегрованої, так званої мережевої співпраці, в 

тому числі у вигляді державно-приватного партнерства.  

Серед засобів  для позиціонування ФРН в світі пріоритет в даний час 

віддається Інтернету. 

Сформований державний бренд Німеччини є насамперед результатом 

цілеспрямованої діяльності держави, що проводиться в економічній, 

соціальній, культурній, освітній та інших сферах, а також проектуванням 

позитивних досягнень ФРН у світовий політичний простір.  

Формування бренду  Німеччини традиційно здійснюється виходячи, з 

необхідності відстоювання національних інтересів і вирішення актуальних 

зовнішньополітичних завдань в конкретних регіонах світу або державах, що 

надає цій діяльності певну специфіку [73, 20]. 

Протягом перших десятиліть після утворення ФРН основними 

адресатами кампаній, спрямованих на завоювання довіри Німеччини, були 

насамперед держави Західної Європи та США. В даний час потреба у 

формуванні міжнародного бренду  ФРН в США і в Європейському союзі 

обумовлена високим ступенем їх взаємної інтеграції, наприклад, в галузі 

забезпечення національної та міжнародної безпеки. 

Разом із тим, при збереженні для ФРН значущості традиційних 

союзників і партнерів, довгострокові перспективи зниження її міжнародної 

економічної і політичної ваги диктують необхідність забезпечення 
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повноцінної присутності в регіонах світу та в державах, які найбільш 

динамічно розвиваються.  

Реагуючи на ситуацію, ФРН в останні роки значно збільшила свою 

активність в так званих «перехідних» державах, які стають все більш 

значущим чинником міжнародної та економічної стабільності, вирішення 

глобальних проблем людства.  

У сучасних умовах істотно зростає робота з формування привабливого 

бренду  ФРН в державах третього світу. У свою чергу, це вимагає вибору 

форм, засобів та технологій роботи, що відбивають специфіку цільових 

держав та регіонів й дозволяють Німеччині ефективно вирішувати 

зовнішньополітичні завдання. 

Вперше центральна ідея майбутньої брендової кампанії була озвучена в 

інавгураційній промові Президента ФРН Х. Келера, який сказав, що 

Німеччина є державою ідей (Німеччина – держава ідей), що заохочує до 

експериментів й характеризується  допитливістю, сміливістю, креативністю і 

бажанням створювати нове, не забуваючи старі досягнення.  

Потенційно значний соціально-економічний ефект від планування 

брендових заходів призвів до об’єднання держави і суспільства під 

патронажем Президента Німеччини. Офіційними спонсорами проведення 

кампанії виступив уряд держави (а саме Міністерство економіки і технологій, 

Міністерство закордонних справ, Міністерство освіти і досліджень) і 

Федеральний союз німецьких промисловців (BDI).  

Зазначимо, що ініціатива у зміні бренду  Німеччини вперше привела до 

державно-приватного партнерства у заходах, які пов’язані зі зв’язками з 

громадськістю. Для координації та здійснення заходів коаліція найбільших 

компаній держави створила юридичну особу ФК Deutschland, куди увійшли 

23 компанії, включаючи Deutsche Bank, Audi, T-Mobile, Lufthansa. 

Планований бюджет брендової кампанії склав 20 млн. євро, з яких 10 млн. 

євро надав  федеральний уряд і 10 млн. євро – Федеральний союз німецької 

промисловості (BDI)[225, 74].  
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Розробка кампанії почалася в 2004 р., а 14 червня 2005 р. Міністр 

внутрішніх справ Отто Шили і Віце-президент BDI провели презентацію 

кампанії «Німеччина – держава ідей». 

 На думку розробників, такий девіз поєднує позитивні риси Німеччини, 

як усередині держави, так і за кордоном: нація науки і культури, держава 

поетів і мислителів, інноваційні продукти «Зроблено в Німеччині». 

Центральна ідея втілює в собі ті якості, за які цінують Німеччину в усьому 

світі: винахідливість і творча пристрасть. Для донесення до адресних груп 

центральної ідеї були розроблені п’ять проектів, основна реалізація яких 

почалася в 2006 р. у зв’язку з отриманням Німеччиною права на проведення 

чемпіонату світу з футболу. Спортивний захід такого роду створює 

величезний суспільний резонанс, привертає увагу преси, сприяє притоку 

туристів і надає можливість державі продемонструвати свої досягнення      

[74, 39]. 

Напередодні запуску в 2006 р. брендової кампанії в ряді великих міст 

США, Франції, Великобританії, Японії були встановлені телевізійні екрани, 

на яких показувалися кадри з фільму «Німеччина – держава ідей».  

 Крім того, для здійснення медійного супроводу п’яти проектів в серпні 

2005 р. був реалізований перший проект, в межах якого на сайті кампанії 

http://www.land-of-ideas.org був створений унікальний інформаційний ресурс 

«Медіа Сервіс» для планованих 15 тис. журналістів, що збиралися відвідати 

Німеччину в 2006 р. для освітлення чемпіонату світу. Даний ресурс надавав   

аудіо/ відео/ текстову інформацію про Німеччину та брендову кампанію, 

можливість для встановлення різних контактів, дані про місце проведення 

матчів і також будь-яку інформацію про Німеччину, підібрану з урахуванням 

потреб і держави, яку представляють користувачі. 

У 2005 р. брендові заходи в основному були спрямовані на роботу зі 

ЗМІ з метою донесення до адресних груп інформації про початок кампанії.   

Мета – надати можливість людям відчути себе організаторами чемпіонату 
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світу. У процесі відвідування міст планувалося проведення спортивних 

заходів та ігор, а також реєстрація нових учасників фанклубу. 

Результатом проведених з червня 2005 р. по січень 2006 р. заходів в  

рамках брендової кампанії з’явився безпрецедентний відгук ЗМІ: 

- за даний період в друкованих ЗМІ, на телебаченні та в Інтернеті 

з’явилося близько 7143 повідомлення, які досягли приблизно 471 млн. 

аудиторії; 

- учасниками фанклубу стали близько 40 тис. людей; 

- продано близько 55 тис. копій путівників з «Держави ідей»; 

- близько 1000 міжнародних журналістів скористалися матеріалами 

інформаційного ресурсу «Медіа-Сервіс» на сайті кампанії. 

На цій основі в 2006 р. розпочалось здійснення п’яти основних 

проектів. Перший проект: «Ласкаво просимо в Німеччину – державу ідей». 

Реалізація проекту розпочалась 3 жовтня 2005 р. в день об’єднання 

Німеччини. 226 посольств і консульств отримали збірники матеріалів про 

Німеччину та її брендову кампанію з метою розповсюдження серед 

відвідувачів. Всіх гостей, що прибули до країни, гостинно вітали в 

аеропортах. На всіх святах в посольствах на честь об’єднання Німеччини 

пройшла презентація кампанії «Німеччина – держава ідей». 

Другий проект: «365 місць в державі ідей». Реалізація проекту почалася 

в 2005 р. Щороку в Німеччині проводяться національні конкурси серед 

компаній, дослідницьких, культурних і образотворчих інститутів. Журі у 

складі 18 членів вибирає 365 інноваційних ідей, які будуть представлятися 

щодня. Після презентації всіх ідей було обрано переможців у 7 категоріях. У 

2010 р. проходив  п’ятий конкурс. Було 365 переможців, яких  обирали  з 

2000 поданих заяв. Конкурс постійно привертає велику увагу громадськості, 

оскільки учасники презентують свої ідеї у всіх куточках Німеччини. 

Щомісячний інформаційний бюлетень кампанії регулярно висвітлює події 

конкурсу. За підсумками конкурсу випускається книга з даними всіх 



80 

 

переможців, що дозволяє потенційним інвесторам ознайомитися з їхніми 

ідеями. 

Третій проект: «Алея ідей». Реалізація проекту проходила з березня по 

травень 2006 р. Протягом цього часу в різних районах Берліна були 

встановлені шість величезних скульптур, що символізують багатство ідей і 

винахідницький дух Німеччини. Дані скульптури відображають винаходи і 

відкриття німецького народу, які продовжують чинити істотний ефект на 

науку, культуру і технології. 

 Незвичайність рекламної кампанії полягала в тому, що плакати 

апелювали не до розуму потенційних інвесторів, а до їхніх емоцій.  

Розглянуті вище шість проектів кампанії здійснювалися в логічній 

послідовності для досягнення найбільшого ефекту. Спочатку за допомогою 

проекту «Медіа-Сервіс» була створена основа для висвітлення кампанії і всіх 

аспектів життя Німеччини в ЗМІ.  

Результати брендової кампанії: 

- найпопулярніша в історії Німеччини брендова кампанія, що досягла 

аудиторії понад 3,5 млрд. людей; 

- тільки в Німеччині з’явилося близько 14 200 статей, пов’язаних з 

кампанією; 

- кампанія, яка спочатку планувалася завершитись наприкінці 2006 р., 

продовжена до 2010 р.; 

- партнерами кампанії стали 22 великих німецьких компанії (на сайті у 

розділі «Партнери» можна побачити інноваційні досягнення й розробки 

кожної компанії); 

- ряд статей відзначали, що після завершення чемпіонату світу було два 

переможця – Італія і Німеччина, оскільки Німеччині вдалося 

поліпшити свій бренд  за кордоном; 

- згідно з дослідженнями, після проведення кампанії більшість німців 

сприймали свою державу як прогресивну, космополітичну, винахідливу 

та інноваційну [74, 31–36]. 
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З досвіду проведення кампанії з поліпшення бренду  Німеччині можна 

зробити наступні висновки:  

 - проведення кампанії з поліпшення бренду  краще приурочувати до 

великих міжнародних заходів, які автоматично привернуть увагу ЗМІ 

(кампанія «Німеччина – держава ідей» була приурочена до чемпіонату світу з 

футболу). 

-  зусилля щодо поліпшення бренду  не повинні здійснюватися лише 

державою, так як результати, в разі успіху,  більшою частиною торкнуться 

приватного сектора. Тільки спільні дії суспільства і держави зможуть 

забезпечити кампанію ресурсами і підтримкою населення (створення 

юридичної особи, що займається проведенням кампанії ФК Deutschland, 

спільний проект федерального агентства з торгівлі та інвестицій та кампанії 

«Німеччина – держава ідей»).  

-  постійна присутність вищих посадових осіб держави на основних 

заходах забезпечує увагу ЗМІ та підкреслює реальну зацікавленість держави 

у вирішенні проблеми (патрон кампанії – Президент ФРН). 

- забезпечення ЗМІ будь-якою соціальною, економічною, культурною 

інформацією забезпечить більш широке поширення центральної ідеї кампанії 

(створення «Медіа-Сервіс»). 

- у кампанії з поліпшення бренду  кожна деталь повинна працювати на 

донесення центральної ідеї до адресних груп. 

- кампанія не повинна проходити епізодично – необхідно постійно 

створювати інформаційні приводи (установка кожної скульптури на «Алеї 

ідей» супроводжувалася увагою ЗМІ). 

- нетрадиційний підхід до «нудних тем» – запорука успіху кампанії 

(наприклад,  використовування плакати з Клаудією Шиффер). 

Кампанія з поліпшення бренду  Німеччини являє собою комплексну 

організацію великої кількості заходів, які торкнулися близько 3,5 млрд. 

людей. Залучення в брендову кампанію приватного сектора сприятиме 

активізації громадянського суспільства і об’єднає державу [225, 20–28]. 
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Висока цінність державного бренду  Федеративної Республіки 

Німеччини в світі, безперечно, є результатом спеціально організованої 

діяльності. Бренд держави ФРН як всебічно розвиненої високотехнологічної, 

соціально орієнтованої держави, яка позбавилась від наслідків фашизма, 

сформувався завдяки цілеспрямованому та виваженому формуванню 

державного бренду .  

З урахуванням опори на економічний, національно-психологічний та 

культурно-освітній потенціал держави, бренд держави ФРН демонструє 

стійку тенденцію до зростання його цінності.  

Державний бренд ФРН трансформувався під впливом безлічі чинників. 

Зокрема, на державному бренді ФРН досі негативно позначається її мілітарне 

та нацистське минуле. До 1949 р. сприйняття ФРН за кордоном визначалось 

особливостями її розвитку, внутрішньої та зовнішньої політики, 

досягненнями в економічній, культурній та інших галузях. У період 

існування двох німецьких держав, позиціонування ФРН та НДР на світовій 

арені мало принципові відмінності.  

Сьогодні популяризація та капіталізація (підвищення цінності) 

державного бренду  ФРН будується на основі офіційно сформульованих ідей, 

які в концентрованому вигляді відображають «ідеальний» бренд держави, на 

якому має бути зосереджена увага світової аудиторії, її цільових груп. Вибір 

таких ідей здійснюється, виходячи з внутрішніх цінностей нації та її 

ідентичності з урахуванням інтересів держави.  

Позиціонування бренду  держави ФРН на світовій арені цілком 

відповідає пріоритетам зовнішньої політики ФРН. Формування державного 

бренду  ФРН організовується уповноваженими органами державної влади і є 

цілісною системою. Активну роль в цьому процесі відіграють інститути 

громадянського суспільства ФРН, які керуються установками державної 

політики.   

Позиціонування бренду  держави ФРН будується з урахуванням 

необхідності вирішення актуальних зовнішньополітичних завдань і має чітко 
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виражений географічний вимір: популяризація державного бренду  ФРН в 

Європейському Союзі та в США детерміновано, насамперед, інтенсивним 

співробітництвом.  

Вдалою щодо створення державного бренду є Французька республіка. 

Говорячи про Французьку Республіку, перше, що згадується, що це одна з 

держав-засновників Європейського Союзу. Активна участь у світових 

процесах була частиною програми, яка реалізувалася ще при Ж. Шираку.  

Інструментом  формування позитивного бренду  держави мала стати 

заява Н. Саркозі на виборах 2007 р., тобто співпраця у межах традиційних 

напрямків – Європейський Союз, Північна Африка, Близький Схід. Проте, 

вже згаданий вище Середземноморський проект не знайшов підтримки у 

головного регіонального партнера Франції – Німеччини, що не сприяло 

укріпленню зовнішніх зв’язків. Не додала  також балів участь французьких 

військ у поваленні африканських диктаторських режимів, а азіатський 

напрямок  залишився далеким від моделі міцного стратегічного партнерства 

[96, 7].  

Це вже історія, а на сучасному етапі процес формування міжнародного 

бренду  Франції переживає цілий ряд проблем. Економічні проблеми ЄС, так 

звана «Арабська весна» разом з Лівійською кампанією поставили крапку на 

Середземноморському союзі і, що найголовніше, викликали хвилю критики 

на адресу Президента. Можна зробити висновок, що на даний момент 

Французька республіка переживає зміну в етапах свого розвитку, пошук 

альтернативних союзників і методів зміцнення свого авторитету, в першу 

чергу, серед власних громадян, які критикують владу за необґрунтовані 

інтервенції, великий вплив національних меншин на життя суспільства. Тим 

часом, політичні діячі перманентно готуються до чергових виборів, 

намагаючись поєднати у своїх передвиборних компаніях  обіцянку повернути 

Франції минулу силу і вжити результативні антикризові заходи . [216, 92] 

У  2014 р., згідно з Індексом національних брендів GfK Nation Brands, 

серед державних брендів у світі, Франція посіла четверте місце. У рейтингах 
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національних і державних брендів Франція позиціонується як держава з 

високим рівнем освіти, в якій активно розвивається культура та туризм.   

[216, 93] 

Працюючи над популяризацією свого державного бренду, Франція 

реалізує проекти в усіх галузях суспільного життя, підвищуючи при цьому 

свою конкурентоспроможність. Так, наприклад, у 2003 р. уряд Франції 

доручив спеціалісту з маркетингу та реклами Ф. Ленченеру розробити проект 

із формування «марки Франції»: об’єднати всі унікальні аспекти французької 

реальності в єдиний документ, на ґрунті якого можна було б оголосити 

Францію «державою-брендом». Так звана «Марка Франція» мала 

орієнтуватись на створення позитивного бренду  держави з її національними 

компаніями та продуктами, що виготовляються на території Франції та 

експортуються в інші країни. Впровадження «Марки Франції» дозволило 

зміцнити бренд французької держави та підвищити його цінність, як для 

місцевих, так і для зарубіжних інвесторів. «Марка Франція» – це більше, ніж 

просто меседж «Виготовлено у Франції», цей інформаційний продукт мав 

сприяти створенню нематеріального капіталу, представляти унікальність, 

диференційованість та ідентичність французької держави [225, 112]. 

Ще один структурний елемент державного брендингу Франції – 

Агентство «Інвестуй у Францію» (Invest in Franse – IFA), яке існує з 2001 р., і 

є підзвітним Міністерству фінансів і Міністерству регіонального розвитку. 

Воно відповідає за залучення міжнародних інвестицій, посилення 

економічної привабливості французької держави.  

Мережа Агентств «Інвестуй у Францію» працює по всьому світу і 

налічує 26 офісів. Один із найвідоміших інформаційних продуктів, 

розроблених Агентством, та поширених в усьому світі, є ролик «Скажи «так» 

інноваціям – скажи «так» Франції». У захоплюючій формі автори ролика 

розповіли про те, що Франція посідає друге місце за рівнем життя в Європі; 

підтримує ініціативи корпорацій щодо проведення досліджень, знижуючи 
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податок на виконання науково-дослідницьких робіт, які представляють 

Францію як прогресивну та інноваційну державу.  

Згідно зі звітом Ernst&Young за 2014 р., Франція займає третє місце в 

рейтингу інвестиційної привабливості серед європейських країн. І друге 

місце в рейтингу держав, які створюють додаткові робочі місця за 

допомогою залучення іноземних інвестицій (у 2012 р. – 10 542 місця, в 2013 

р. – 14 122, для порівняння Великобританія втратила за цим показником 8%). 

Наразі Франція – єдина країна Європейського Союзу, яка демонструє 

динаміку зростання інвестиційного капіталу, що в свою чергу, підвищує 

цінність державного бренду  Франції на міжнародній арені [99, 592].  

Резюмуючи способи просування та популяризації державного бренду  

Франції на міжнародній арені, варто зазначити, що уряд Франції приділяє 

велику увагу розвитку національного брендингу держави. Про це, зокрема, 

свідчать такі ініціативи, як створення програми «Напрямок Франція-2020», 

агентства «Інвестуй у Франції», Французького інституту, проведення 

численних заходів міжнародного масштабу. Крім того,  представники бізнесу 

також активно підтримують популяризацію державного бренду  Франції. Так, 

агентство з розвитку туризму «Atout France» працює не тільки з аудиторією 

туристів, але і з громадянами країни, яких залучають до процесу поліпшення 

туристичної привабливості регіонів Франції та Франції в цілому [99, 593].  

       Ще одна держава, яка заслуговує на увагу в плані формування бренду 

держави – Польща. До сьогодні  існують стереотипи й упередженості, 

пов’язані з «Polnische Wirtschaft» в період трансформації країни. Польська 

економіка зазнала величезної еволюції, яка дозволила їй зайняти місце серед 

передбачуваних і відповідальних європейських партнерів. На думку               

Я. Левандовського (2004 р.),  комісара ЄС з питань бюджету, Польща вже не 

сприймається через призму мучеництва і романтичної історії, а насамперед  – 

у контексті її єврооптимізму та економічної динаміки.  

Крім того, винятковий шанс дав державі Чемпіонат Європи з футболу, 

який тисячам гостей з Європи (і не тільки) створив унікальну можливість 
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зіставити своє уявлення з дійсністю щодо економіки Польщі. 

 Проблемою Польщі є те, що вона досить запізно включилася в 

глобальне змагання різних марок за позитивними асоціаціями. У порівнянні з 

лідерами рейтингу логотипи польських фірм, є слабо упізнаваними. Провідні 

підприємства, пов’язані з важкою і гірничодобувною промисловістю, не є 

типовими суб’єктами, зацікавленими в поширенні своїх марок. За оцінкою  

Я. Левандовського, комісара ЄС з питань бюджету, шансом на зміну цієї 

ситуації є взаємодія держав колишнього соціалістичного табору, у яких 

аналогічні проблеми в цій сфері [74, 35–37]. 

        «Кілька років тому вся Центральна та Східна Європа вважалася вельми 

ризикованою територією для іноземних інвестицій. Ця ситуація пройшла 

перевірку під час економічної кризи, коли польська економіка 

характеризувалася безперервним зростанням, що давало поштовх для 

створення нових робочих місць. Польща в своїй нинішній позиції 

характеризується стійкістю до економічної кризи. Швидкий розвиток 

держави гальмувала також відсутність відповідного співробітництва між 

вузами та підприємцями», – говорить І. Секела, експерт Генеральної дирекції 

з економічних і фінансових питань Європейської комісії, оцінюючи сучасний 

бренд Польщі. 

  «Бренд держави Польщі – це, частково, питання бурхливої і 

захоплюючої історії. Після періоду важкої трансформації Польща стала 

регіональним економічним лідером. Наприклад, Франція досить пізно почала 

відкривати інвестиційний потенціал польської економіки, всерйоз 

приєднавшись до групи іноземних інвесторів лише наприкінці дев’яностих 

років. Однак наразі кращими пропагандистами польського бренду  є 

французькі підприємства, що діють на території Польщі та закріплюють 

державний бренд Польщі, як політично стабільної держави з динамічними 

економічними результатами», – висловлюється П. Мореллон, голова Ради 

виконавчих директорів для Центральної та Східної Європи [223, 21].  
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Величезний потенціал Польщі з її чудовим місцем розташування в 

серці Європи і значним відсотком динамічного молодого населення, 

забезпечив успіхи польської економіки в подоланні проблем, пов’язаних з 

трансформацією і вступом до Європейського Союзу. Перераховуючи чергові 

переваги Польщі, як місця інвестування, можна зазначити, що проблемою 

економіки були обтяжлива бюрократія та відстала інфраструктура. Необхідно 

було провести болючі реформи для подолання негативних явищ в суспільстві 

та економіці, які дозволили б повністю використати потенціал польської 

економіки [72, 11]. 

Бренд «Польща» мав стати – престижним брендом, який гарантував би 

високу якість та надійність. На жаль, багато польських фірм випускають на 

ринок свої продукти під назвами чужих брендів. Тому необхідно було почати 

дії з просування бренду  «Польща» в Європі та за її межами під власними 

фірмовими знаками. Потенційні партнери та інвестори повинні мати шанс 

переконатися у тому, що Польща – держава цінних економічних і 

торговельних контактів. Бренд «Польща» – це також високоосвічені, 

сумлінні, компетентні та динамічні кадри, потенціал яких допомагає в 

розвитку бізнесу у всьому світі [86, 33].  

 Такий стан справ з брендом Польщі склався не одразу, а став 

результатом довгого шляху від пострадянської до європейської держави.  

Сприймання Польщі і поляків наприкінці ХХ ст. формувалось під 

впливом таких факторів як:  

- розпад радянського блоку;  

- економічні труднощі початку 1990-х рр.;  

- демократичні перетворення і прагнення до європейської інтеграції 

Польщі;  

- об’єднання Німеччини;  

- вибіркова увага засобів масової інформації.  

Відсутність чітко вираженого бренду Польщі залишала можливість для 

подальших змін, хоча стереотипи сприйняття сусідніх народів змінювалися 
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повільно і важко. Під час існування соціалістичного табору був поширений 

стереотип про Польщу і поляків, що формувався під впливом необхідності 

дружби комуністичних режимів, яка стимулювалася Радянським Союзом, 

однак ця «дружба» зовсім не мала підґрунтя в суспільстві поза межами 

партійних керівних кіл. 

Протягом 80-х рр. державний бренд Польщі значно погіршився, коли в 

Західній Європі ситуація покращувалася, порівняно з Польщею, на Захід 

ринула хвиля польських емігрантів. В цій хвилі можна було виділити дві 

категорії:  перша категорія – люди з вищою освітою, прагнення яких на 

Батьківщині гальмувалися комуністичним режимом і бюрократією; друга 

категорія складалася з осіб, які належали до малозабезпечених верств 

населення і однозначно шкодили формуванню позитивної громадської думки 

про Польщу і поляків. 

Негативне сприйняття бренду  Польщі наприкінці 80-х рр. значно 

підсилилося  через нелегальну торгівельну діяльність поляків. Вони 

скуповували дешеві продовольчі і промислові товари та перепродували в 

кілька разів дорожче. Позитивний бренд Польщі створювала німецька 

інтелігенція, яка ознайомилася із польською літературою під час навчання 

або з власної цікавості, а також читала німецькі переклади. Будучи однією з 

«літератур соцтабору», польські твори виділялися духом відносної свободи і 

відкритим поглядом на світ, чим створювали контраст. 

Після об’єднання Німеччини у 1990 р. та розпаду Радянського Союзу, 

Польща набула для німецької політики нового значення. Жодна інша 

держава не доклала стільки зусиль, щоб Польща була включена до західних 

структур. Пропольські настрої були серед німецької політичної еліти 

фактично нормою «політичної коректності» [84, 22].  

Питання польсько-німецьких кордонів було однозначно вирішено, а 

договір про добросусідські відносини (червень 1991 р.) створив оптимальні 

умови для двосторонніх інтенсивних контактів. І після відміни візового 
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режиму кількість туристів з обох держав стабільно зростала, сприяючи 

взаємному пізнанню народами один одного. 

Подолання комуністичного режиму у Польщі без збройного 

громадянського конфлікту дало можливість відкрити позитивні риси 

польської еліти і цілого суспільства. Домінуючими в польському бренді 

стали такі риси, як почуття відповідальності, відкритий підхід до питання 

соціального устрою під час дискусій «Круглого столу», готовність шукати 

порозуміння з політичними ворогами. Однак, політичні негаразди, що 

настали невдовзі в Польщі, політичне дроблення та постійні урядові кризи 

істотно послабили таке спонтанне захоплення. Сам Президент Л. Валенса 

став втіленням суперечностей, що панували у польському суспільстві. Його 

шанували як людину, що символізує відважну боротьбу за громадянські 

права і свободу, однак як Президент він виявився непередбачуваний у своїх 

рішеннях і не зміг посприяти структурній консолідації нового суспільно-

політичного порядку. 

Натомість, ідеальним втіленням польсько-німецької дружби, як вважає, 

К. Цаймер, був професор В. Бартошевський [84, 24]. Його погляди, незмінні 

протягом десятиліть, яскраво відображались у виступах і публічних заявах, 

де він закликав до єдності між поляками і німцями, не дивлячись на те, що 

сам був в’язнем «Аушвіца» в Освенцимі. Завдяки урочистій промові у 

Бундестазі з нагоди п’ятдесятої річниці закінчення Другої світової війни він, 

будучи Міністром закордонних справ, піднявся до рангу символу польсько-

німецького майбутнього. 

Зростання приязності у ставленні німців до поляків, а поляків до 

німців, отримало своє матеріальне втілення. Показовим є польсько-

німецький торговельний баланс, особливо, якщо порівнювати торгові 

відносини Польщі з іншими державами сусідами. Протягом 1990–2007 рр. 

торгівельний баланс між Польщею і Німеччиною виріс в сім разів і ФРН 

стала головним зовнішньоторговельним партнером Польщі [80, 99]. 
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Тисячі німців, які мешкали поблизу польського кордону їздили до 

Польщі, щоб купувати дешевший товар, а поляки їхали до Німеччини 

працювати, перш за все, на сезонних роботах у сільському господарстві. 

Працьовитість і висока мотивація поляків цінувалась німецькими 

роботодавцями. 

В 1990-х рр. відбувається багато міжнародних обмінів. У Польщі, 

наприклад, активно діють європейські клуби у школах, в яких учні з 

польських навчальних закладів знаходять ровесників з Німеччини. 

Вступаючи у контакт з польською молоддю, німецька молодь не зовсім 

виразно уявляла з ким мають справу. І чим далі від кордону, тим більш 

розмитий був державний бренд Польщі і поляків. Під час безпосереднього 

спілкування німецьких і польських учнівських груп з’являлося певне 

здивування, що ровесник «звідти» був такою самою «цілком нормальною» 

людиною і мав дуже подібні інтереси, слухав таку ж музику, носив подібний 

одяг. Це демонструвало, що уявлення  які утворилися у німецької молоді про 

поляків під час соціалізації, далеко не завжди відповідали дійсності. Після 

візитів до Польщі і проживання в родинах, німецькі школярі відзначали, що 

в сусідній державі рівень життя значно нижчий, але й звертали увагу на 

високий рівень польської гостинності. 

Багатогранність нового державного бренду Польщі, – відкрила 

можливість перегляду образа сусіда. Відповідно до результатів 

соціологічних досліджень, що проводилися в Німеччині в 1991 р. на 

замовлення журналу «Шпігель», серед негативних рис, які притаманні 

полякам, відзначалися такі як: «нерішучість», «ледачість», «поверховість», 

«недисциплінованість», «провінційність». Серед позитивних рис – 

«бережливість», «приязність до дітей». Проте, якщо подивитися на рівень 

вираження цих характеристик, то він низький, з точки зору  позитивних, так і 

– негативних рис. Як показує досвід, стереотипи, а тим більше архетипи,  

змінюються повільно, образ Польщі і поляків був більше негативний, ніж 

позитивний [84, 23]. 
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 Сьогодні Польща (держава в цілому) фігурує на шпальтах 

європейських газет  як однозначно європейська держава, з європейською 

культурою та історією, що заслуговує на увагу з огляду на свій динамічний 

розвиток та приєднання до держав Європейського Союзу, але, одночасно, це 

ще  держава соціальних контрастів, бідна і віддалена від високих 

європейських норм [78, 622]. 

Активні соціальні контакти 90-х рр. ХХ ст., з одного боку, дали 

можливість пізнати сусідів, поляки ставали ближчими і зрозумілішими, а з 

іншого боку, стимулювали негативні реакції на польських громадян, як на не 

лише на «крадіїв автомобілів», але й «крадіїв праці». Причому, другим 

займалися не кримінальні елементи, а добропорядні працьовиті поляки.  

Це пов`язано з тим, що:  

- по-перше, у Німеччині працювало багато поляків ще з часів НДР, 

при тому, що німці могли бути безробітними; 

- по-друге, прагнення Польщі вступити до Європейського Союзу, 

яке так підтримувалося Німеччиною на державному рівні, 

викликало побоювання серед простого населення, що 

приєднання Польщі до ЄС і лібералізація ринку праці поставить 

під загрозу працевлаштування корінних німців, оскільки приїде 

дешева робоча сила з Польщі і займе робочі місця, погодившись 

працювати за нижчу заробітну плату, ніж місцеве населення. Це 

явище отримало назву «побоювання польського сантехніка» 

[225, 58]. 

Станом на початок ХХІ ст. майже половина німців (47%) вважали, що 

поляки не подібні до них, тобто «інші». Тільки 15% респондентів 

погоджувалися, що у Польщі діє ринкова економіка, більше половини 

вказували на корупцію і 65% були переконані, що католицька церква має 

занадто великий вплив.  

Через десять років після падіння комунізму Польща і далі залишалася 

для багатьох німців державою, що не відповідає західним стандартам в 
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площині громадського, економічного і політичного життя, «іншою» 

державою, яка є цивілізаційно-відсталою у своєму розвитку [223, 21]. 

Описана вище амбівалентність ставлення німців до поляків має не 

лише негативні, але й позитивні риси, вважає М. Фалковський (дослідник 

Інституту Публічних Справ), особливо у поєднанні з широкою відкритістю 

до пізнання сусідів. Це створювало передумови для подальшого формування 

позитивного бренду  Польщі і поляків у суспільстві [223, 23]. 

Державний бренд Польщі,  його сприйняття громадськістю наприкінці 

ХХ ст. було логічним продовженням стереотипного сприйняття, 

породженого поразкою Німеччини у Другій світовій війні, холодною війною, 

утворенням соціалістичного табору та багатьох інших чинників.  

В 90-х рр. минулого століття цей бренд поступово підлягав змінам під 

дією нових формотворчих чинників: демократичні перетворення і прагнення 

до європейської інтеграції Польщі, об’єднання Німеччини та багато іншого. 

На зламі тисячоліть Польща залишалася недостатньо відомою державою, а 

головним джерелом отримання інформації були засоби масової інформації. 

Відсутність чітко вираженого державного бренду  Польщі у масовій 

свідомості залишило можливість для подальших змін, хоча стереотипи 

сприйняття сусідніх народів змінювалися повільно і важко [220, 118].  

 Спільна популяризація Польщі та України за кордоном за допомогою 

турніру Євро-2012 почалася з моменту подання спільної кандидатури УЄФА. 

Вже тоді була проведена величезна робота не тільки в країні, але і за 

кордоном, щодо популяризації проекту, створеного разом з Україною. За 

п'ять років до Чемпіонату спільну пропозицію Польщі та України було 

виграно абсолютною більшістю голосів. Завдяки модернізації 

інфраструктури, чудовою організації турніру, рекламної діяльності та 

суспільного активізації, Польща отримала підвищення цінності бренду  своєї 

держави серед інших членів-країн Європейського Союзу. Підготовка Польщі 

до чемпіонату – це 219 інвестицій на суму понад 100 млрд. злотих, у тому 

числі:  реконструкція та побудова стадіонів – 5 млрд. злотих, аеропортів  –  4 
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млрд. злотих, доріг  –  60 млн. злотих, модернізація залізниці  –  16 млрд. 

злотих, тощо [220, 122].  

У Польщі було розроблено та активно розрекламовано в ЗМІ об'єднані 

логотипи міст-господарів, що дозволило пропагувати ці міста, а тим самим і 

Польщу, завдяки використанню офіційної символіки турніру УЄФА Євро-

2012. На офіційних логотипах польських міст-господарів чемпіонату було 

розташовано варшавську сирену, пам'ятник Нептуну у Гданську та 

Грюнвальдський міст у Вроцлаві. Познань в якості логотипу вибрала м'яч. У 

відповідності з договором з УЄФА графічні знаки міст були зображені поруч 

із логотипом Євро-2012.   

Таким чином, міста-господарі Євро-2012 зіграли важливу роль у 

популяризації державного бренду  Польщі. Позитивні асоціації, пов'язані з 

цими містами, автоматично переносилися на країну їх походження. Ранг і 

престиж турніру, яким, без сумніву, був чемпіонат Європи з футболу, стали 

гарантією, що ця подія активно висвітлюватиметься у провідних світових 

медіа. Польща вдало використала увагу ЗМІ для популяризації та просування 

свого державного бренду  на світовій арені [46, 25].  

Під час Євро-2012 до Польщі приїхало майже 700 тис. іноземних 

туристів і вболівальників із 123 країн світу. Крім того, під час чемпіонату в 

Польщі перебували майже 9 тис. іноземних журналістів, які фактично 

працювали на популяризацію державного бренду  Польщі в своїх країнах. За 

даними соціологічних опитувань, 85% іноземних гостей і туристів 

почувалися в Польщі безпечно, 92% високо оцінили атмосферу під час 

чемпіонату, а 85% високо оцінили організацію Євро-2012 в Польщі. Вміле 

використання підготовки та організації Євро-2012 для формування та 

популяризації власного державного бренду  експерти називають «Польським 

ефектом». «Польський ефект» ознаменувався насамперед такими 

елементами, як значне прискорення модернізації інфраструктури, зміцнення 

та підвищення державного бренду  Польщі за кордоном. 
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Заслуговує на увагу державний бренд Князівства Ліхтенштейн. 

Князівство Ліхтенштейн – одна з найменших європейських держав. З плином 

років у цій державі сформувалося кілька областей спеціалізації, які 

дозволяють їй вельми успішно і з вигодою брати участь у міжнародній 

торгівлі та комерційній діяльності. Однак в останні роки бренд Ліхтенштейну 

як держави, виявився дещо скомпрометований існуючим в світі стереотипом, 

що це не самобутня держава, а всього лише фінансовий центр. Для 

подолання цієї проблеми була створена робоча група під керівництвом фонду 

«Бренд Ліхтенштейну». Ця група об’єднала рекламні агентства, провідні 

промислові підприємства, великі торгово-промислові асоціації, органи влади 

та представників Прем’єр-міністра держави. 

Першим завданням Wolff Olins (обране агентство, родоначальник 

телекомунікаційних брендів «Білайн» і «МТС») було створення для 

Ліхтенштейну загальної ідеї, яка б відображала і об’єднувала різні сфери 

взаємодії і могла б впливати на всі аудиторії.  

На основі найбільш виразних рис держави спеціалісти сформулювали 

ряд ідей:  

- невеликий розмір країни; 

- економічне процвітання; 

-  привабливість держави, з точки зору компактності, культури, високої 

сфери послуг.  

Атрибути бренду  були ретельно опрацьовані, й повністю відповідали  

реаліям держави. 

Ліхтенштейну властиві цілеспрямованість, підприємницький дух і 

людяність.  Цілеспрямованість – це важлива якість для невеликої держави, 

яка направлена на ґрунтовно продуманий план використання ресурсів. 

Підприємницький дух відображає промислові та фінансові послуги світового 

рівня, які пропонує Ліхтенштейн, а також загальний духовний настрій, 

завдяки якому з’явились ці послуги. Слово «людяність» відноситься до 

тісних громадських і професійних відносин у Ліхтенштейні. 
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В якості графічного рішення була використана ідея, яка пов’язана  з 

дорогоцінним камінням. У розробленому Wolff Olins логотипі цей камінь сяє 

на темно-фіолетовому фоні, який вийшов в результаті змішування кольорів 

державного прапора: червоного і синього. Також був розроблений набір 

графічних елементів: «будинок», «зірка», «серце», «квітка», «монета», які в 

сукупності утворюють образ княжої корони – символу тісного зв’язку 

держави і народу. 

Реальна практика державного брендингу Естонської Республіки 

розглядається дослідниками як програма цілеспрямованого брендування 

країни, яка здійснюється упродовж 2001–2007рр. та з 2008 р. і на 

перспективу.  

Під час реалізації державної брендингової концепції урядом було 

здійснено дослідження з позиціонування державних та корпоративних 

брендів,  розробку концепції державного брендингу та нового бренду країни, 

а також відповідний ребрендинг з метою підвищення ефективності базової 

концепції. Так, у 2000 р. Уряд Естонії визначив пріоритетним завданням 

створення такого державного бренду країни, який мав би відобразити головні 

національні цінності й оригінальні риси Естонської Республіки, сформувати 

в масовій свідомості новий образ держави, а також сприяти її позитивній 

інвестиційній і туристичній репутації.  

Керівництво проектом було покладено на Фонд сприяння розвитку 

підприємництва Естонської Республіки (EAS), державну організацію, яка 

відповідала за розвиток підприємництва, забезпечувала б  фінансування та 

консультування підприємців, наукових установ, громадських організації. 

EAS було створено в 2000 р. Міністерством економіки з метою розвитку 

підприємницького середовища в державі, підвищення 

конкурентоспроможності національних підприємств та міжнародного бренду  

держави.  

EAS активно діяло в п'яти галузях:  

- підвищення конкурентоспроможності естонських підприємств на 
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зовнішніх ринках;  

- залучення прямих закордонних інвестицій; 

-  розширення туристичного експорту й внутрішнього туризму; 

-  розробка інноваційної й технологічної продукції й послуг; 

- розвиток естонського підприємництва й підприємницького 

середовища, загальне підвищення поінформованості в сфері 

підприємництва. 

У листопаді 2001 р., після ухвалення рішення про урядову підтримку 

формування державного бренду Естонської Республіки, керівництвом EAS 

було укладено контракт з британською брендинговою агенцією «Interbrand» 

щодо створення концепції національного бренду держави. Вартість проекту 

«Зробимо Естонію відомою!» склала 13 млн. крон (близько $700 тис.), при 

цьому значну частини коштів було надано низкою естонських підприємств.  

Пріоритетним завданням проекту «Зробимо Естонію відомою!» було 

представлення потенціалу Естонської Республіки світовій спільноті і, як 

наслідок, просування економічних можливостей держави на світових 

цільових ринках.  

Концепція передбачала упродовж 2001–2002 рр. визначення 

оригінальних характеристик та стереотипів масової свідомості щодо 

Естонської Республіки, за допомогою яких можна:  

- презентувати державу на міжнародному рівні;  

- розробка комунікативної стратегії «Brand Estonia» та 

інструментарію її впровадження в державному і приватному 

секторах;  

- підтримка брендингової стратегії держави національною 

спільнотою;  

- проведення, в рамках державної брендингової програми, 

презентаційної кампанії Естонської Республіки іноземцям, 

(зокрема, учасникам, туристам і журналістам в рамках 

міжнародного конкурсу «Євробачення»).   
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Першим брендовим продуктом цієї програми став рекламний ролик, 

який транслювався під час пісенного конкурсу «Євробачення» у Таллінні 15 

грудня 2001 р. Вважається, що трансляція зазначеного відео сприяла 

досягненню головної мети проекту «Зробимо Естонію відомою!», а саме –

формуванню основи загальної брендингової концепції держави та 

системного представлення країни міжнародній спільноті.  

Упродовж 2001–2002 рр. британськими фахівцями було проведено 

маркетингові дослідження в Естонській Республіці й п'яти територіально 

близьких країнах на сході і заході держави, тобто у Федеративній Республіці 

Німеччині, Великій Британії, Фінляндській Республіці, Королівстві Швеція й 

Російській Федерації, які були визначені як пріоритетні напрямки реалізації 

державного брендингу. У цих країнах було опитано по 15 респондентів, які 

відвідали Естонську Республіку протягом останнього року і які мали 

узагальнити свої враження й визначити найбільш характерні ознаки країни та 

її спільноти.  

Крім того, було проведено опитування інших 250 осіб – громадян 

Естонської Республіки й по 300 осіб у кожній з п'яти пріоритетних країн з 

метою підтвердження оригінальних характеристик держави, визначених під 

час першого дослідження.  

За результатами опитування громадської думки як в середині країни, 

так і за її межами, було визначено, що всіх опитаних найбільше вражають у 

країні її контрасти, наприклад, поєднання самобутньої середньовічної 

архітектури Таллінна з урбаністичними новобудовами, естонської культури й 

мови з російською, технологічності з сільською патріархальністю та 

недоторканою природою.         

 Також майже кожний учасник опитування відзначив, що сприйняття 

країни одразу після її відвідування значно змінюється, зокрема, респонденти 

з країн Північної та Західної Європи наголошували на спільних 

характеристиках політичної системи та політичної культури своїх країн з 

Естонською Республікою, тобто відзначали демократичність влади, наявність 
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громадянського суспільства, спільність національних ідеалів та цінностей, 

європейськість ментальності та мотивації поведінки масової свідомості. 

Дослідження допомогли сформулювати основні характеристики 

сприйняття країни, які стали основою комунікативної складової державного 

брендингу: 

- «Естонія – держава контрастів»; 

- «Естонія – держава, що переживає швидкоплинні зміни»;  

- «Естонія – держава з унікальною та привабливою географічною 

специфікою»;  

- «Естонія – держава з самобутньою культурною спадщиною, що 

відображається в оригінальному світогляді естонського суспільства».  

У квітні 2002 р. міжнародна брендингова агенція «Interbrand» 

презентувала логотип, в основу якого було покладено географічний контур 

території країни на політичній карті світу в червоно-білих кольорах з текстом 

«Welcome to Estonia» та слоганом державного бренду Естонської Республіки 

– «Positively Transforming», який символізував зміни, що відбуваються в 

країні. Брендингова концепція, яка характеризує Естонську Республіку як 

країну, що змінюється на краще, на думку розробників проекту, мала 

сформувати образ естонської спільноти, що відповідав би уявленням світової 

громадськості про неї як про європейську націю та її реальним 

характеристикам.  

У подальшому логотип «Welcome to Estonia» став символом товарів та 

послуг Естонської Республіки (компакт-дисків з основними фактами про 

країну, брендових аудіо- та відеоматеріалів, інформаційних брошур про 

країну, серії друкованих видань «Життя в Естонії», постерів, оригінальних 

естонських виробів зі скла, текстильних товарів, напоїв), а його елементи 

застосовувалися в брендових цілях на літаках національної авіакомпанії 

Estonian Air, в оформленні Талліннського морського порту, талліннського 

таксі та міських готелів [220, 124–143].  

Для компаній, що здійснювали зовнішньоекономічну діяльність і 
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представляли Естонську Республіку за кордоном, було розроблено спеціальні 

презентаційні брендові матеріали про державу, які відображали економічні та 

інвестиційні переваги Естонської Республіки.  

В подальшому презентація оновлюється раз на півроку, при 

необхідності її можна корегувати, тобто скоротити чи доповнити брендовими 

матеріалами власне естонських компаній.  

Крім того, було розроблено короткометражні брендові фільми та 

мультимедійні презентації, які можна було використовувати для 

представлення потенціалу Естонської Республіки на міжнародних заходах, в 

іноземних ЗМІ тощо. За перший рік реалізації програми державного 

брендингу угоду з EAS на використання презентаційного матеріалу про 

Естонську Республіку підписали майже 300 державних, некомерційних та 

комерційних установ Естонії.  

Зазначимо, що EAS також було розроблено програму презентації 

державного бренду за кордоном, за якою 2002 р. почали діяльність 

представництва EAS в Берліні, Лондоні, Гельсінкі, Стокгольмі, Санкт-

Петербурзі й Москві і завданням яких було надання інформаційних послуг 

естонським бізнесменам, що працюють у зазначених країнах, а також 

іноземним підприємцям, які співпрацюють з естонськими компаніями.  

Реалізація програми державного брендингу супроводжувалася 

постійним моніторингом ефективності кампанії шляхом опитування 

громадян як Естонської Республіки, так і пріоритетних зарубіжних країн 

щодо сприйняття бренду Естонії.  

Дискусії про низьку ефективність англомовного державного бренду, 

позбавленого національної самобутності, почалися майже відразу після 

оприлюднення нового символу Естонської Республіки. Підтвердженням 

цього стали результати дослідження громадської думки, проведеного 

наприкінці 2002 р., які виявили, що 40% громадян Естонської Республіки 

вважають знак «Welcome to Estonia» таким, що не відповідає їхнім уявленням 

про бренд держави. У 2005 р. результати аналогічного опитування показали, 
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що більш як 50% бізнесменів були впевнені в тому, що робота над брендом 

держави та реалізація державної брендингової кампанії не мала значних 

результатів.  

Натомість, результати дослідження, проведеного в пріоритетних 

країнах реалізації державного брендингу Естонської Республіки у 2008 р., 

дозволили з’ясувати, що: 

- з 1000 опитаних громадян Фінляндської Республіки лише 16% бачили 

естонський бренд і у більшості з них знак «Welcome to Estonia» не викликав 

позитивної реакції; 

- громадяни Федеративної Республіки Німеччини, Королівства Швеції, 

Королівства Норвегії й Великої Британії, як і більша частина опитаних 

громадян Фінляндської Республіки, вважають естонський бренд нецікавим, 

тобто таким, який не викликає бажання шукати інформацію про країну; 

- з опитаних представників скандинавських країн найбільш прихильне 

ставлення до бренду Естонської Республіки виявили громадяни Королівства 

Норвегії, а громадяни Королівства Швеції продемонстрували найбільш 

критичне ставлення до державного бренду Естонії.  

Внаслідок проведеного дослідження автори концепції державного 

брендингу Естонської Республіки виявили суттєві переваги й недоліки 

державного бренду, що сприяло корегуванню подальших брендингових 

розробок [220, 153].  

У 2008 р. розпочалася брендова кампанія з впровадження й підтримки 

оновленого державного бренду Естонської Республіки «Estonia  –  Smart, 

Small and Pure», основний акцент якої було зроблено на таких оригінальних 

характеристиках країни, як інноваційні технології та екологія, визначених 

шляхом маркетингових досліджень. Оновлена концепція державного 

брендингу Естонської Республіки «Brand Estonia» містить нове 

інформаційно-візуальне супроводження. При цьому, торгівельний знак 

«Welcome to Estonia» залишено без змін, а слоган державного бренду було 

замінено на «Positively surprising» [174]. Для реалізації брендингової 
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концепції було виділено з бюджету 1,1 млн. крон (близько $60 тис.) [175, 66].  

Кампанія презентувала Естонську Республіку як:  

-  цікаве місце для подорожей (туристична складова державного бренду); 

оптимальне місце для ведення бізнесу (інвестиційна та 

зовнішньоекономічна складова державного бренду);  

- привабливе місце для навчання, роботи, проживання (соціально-

ціннісна складова державного бренду).  

Оригінальними характеристиками країни було визнано:  

- контрастність архітектури; природний північний ландшафт;  

- інновації і високі технології; романтичність і самобутність історичної і 

культурної спадщини Естонії;  

- компактність території [221, 144].  

Аналіз оновленої концепції державного брендингу Естонської 

Республіки доводить, що державний брендинг зумовлює забезпечення 

національних інтересів шляхом реалізації різних його моделей у 

міждержавній взаємодії, а створення і підтримка брендів держави 

дозволяє адекватно оцінити політичні альтернативи, сприяти формуванню 

політичної ідентифікації.  

Водночас з програмою державного брендингу урядом країни було 

затверджено програму популяризації Естонської Республіки як привабливої 

країни для туризму.  

Загальною метою програми є: 

- розширення поінформованості громадян пріоритетних закордонних 

держав про туристичний потенціал Естонської Республіки; 

- стимулювання інтересу до країни;  

- підвищення частки естонських туристичних послуг у пропозиціях 

туроператорів цільових держав.  

Слід зазначити, що в державній програмі розвитку туризму визначено 

такі ж пріоритетні країни, як і в концепції державного брендингу, а саме 

Федеративна Республіка Німеччина, Велика Британія, Фінляндська 
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Республіка, Королівство Швеція, а також Данія, Норвегія, Франція, Латвія, 

Литва. Співфінансування програми підвищення популярності Естонської 

Республіки як туристичного центру здійснюється зі спеціальних фондів 

Європейського Союзу.          

 Серед інформаційно-брендових заходів виокремлено:  

- організацію загальних експозицій та маркетингових заходів на 

важливих міжнародних туристичних ярмарках;  

- організацію ознайомлювальних поїздок в країну для іноземних 

журналістів;  

- проведення інформаційних кампаній задля презентації туристичного 

потенціалу держави в міжнародних ЗМІ;  

- підготовку друкованих видань та інформаційних матеріалів про 

Естонію. 

Аналіз практики державного брендингу Естонської Республіки 

уможливлює висновки про успішність концепції брендування та брендування 

держави [220, 150]. 

Підбиваючи підсумки викладеного вище, можна зробити висновок, що 

на відміну від Сполучених Штатів Америки, які в формуванні бренду  

держави найактивніше використовують інструмент пропаганди, країни-члени 

Європейського Союзу насамперед спираються на підкреслення 

«європейських цінностей» та гуманізм – на що, власне, і роблять головний 

наголос в процесі формування бренду  держави та позиціонування його на 

міжнародній арені.  

 

2.3. Моделі формування бренду  держави на пострадянському просторі  

 

У світовій та вітчизняній науковій   літературі затвердився термін 

«пострадянський простір». Це не просто зручний і політично нейтральний 

термін для позначення території колишнього СРСР і всіх явищ та процесів, 

які тут відбуваються. «Пострадянський простір» – насамперед особлива 
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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 

історії.  

Становлення і розвиток усіх пострадянських нових незалежних держав, 

незважаючи на певні особливості кожної з них, мали спільні, характерні для 

всіх молодих держав, риси. 

 Насамперед, це пов`язано з такими складовими як: 

- формування державних органів управління і владних структур;  

- обранням парламенту; 

- прийняттям Конституції держави; 

- визначенням зовнішньої політики і входження до складу світового 

співтовариства; 

- здійсненням соціальних і економічних перетворень; 

- запровадженням власної валюти; 

- створенням національних збройних сил; 

-  створенням бренду   незалежної держави, який міг би за короткий 

період часу забезпечити  позитивне сприйняття держави в світі [215, 30]. 

Слід звернути особливу увагу на те, що практично всі держави у перші 

роки незалежності опинилися у складній економічній кризі, пов’язаній з 

розвалом колишньої єдиної союзної економіки, розривом налагоджених 

виробничих зв’язків, руйнуванням раніше здійснюваних поставок сировини і 

матеріалів та збуту виробленої продукції.  

Після розпаду СРСР, розвалився й єдиний народногосподарський 

комплекс. Перед урядами суверенних держав постала необхідність: 

- пошуку засобів створення власних економічних систем, що 

самостійно функціонують; 

- розробка і здійснення макроекономічної політики стабілізації; 

- координація дій у рамках нових політичних й економічних відносин;  
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- початок структурних змін у господарстві та моделювання бренду, 

який буде стратегічно важливою характеристикою і від якого залежить 

діяльність держави та її успішне співробітництво на міжнародному ринку. 

Головна проблема, з якою зіткнулись держави, це економічний 

розвиток тієї чи іншої галузі, що було наслідком політики поділу праці в 

СРСР. Завдання виявилося особливо складним, так як в республіках не було 

інституційних структур і навичок управління економікою в ситуації переходу 

від планово-централізованої системи з управлінням із московського центру 

до системи з елементами ринкових відносин.  

Спроба швидко перетворити «механізм» на «організм» шляхом 

насильницького повсюдного запровадження класичних ринкових відносин в 

умовах руйнування колишньої єдиної народногосподарської системи 

спричинила економічну катастрофу в більшості держав. 

Незважаючи на спільність економічних проблем, кожна держава мала 

відмінні стартові можливості для розвитку власної економіки й відповідно 

обирала свою, несхожу до інших модель здійснення економічних 

перетворень та створення власного бренду .  

Нині відбувається інтенсивний процес трансформації політичних 

структур пострадянських держав. Для пострадянських держав прагнення 

створити модель суспільного устрою за західним зразком, як правило, не 

мало успіху. Як показує світовий досвід, успіху досягають тільки тоді, коли, 

формуючи правову державу, враховують соціально-політичні й економічні 

реалії тієї або іншої держави. 

У політичному житті всіх пострадянських республік наявні загальні 

ознаки: в жодній з них не виступають проти незалежності, бажають мати 

власну державу, але не за рахунок розвалу економіки, панування в ній 

мафіозних структур, занепаду культури, зубожіння людей. Звідси прагнення 

наведення порядку і дисципліни, нормального ритму економічного і 

соціального життя. Всі держави мають інститут президентства. Пости 

президента, спочатку зайняті тими чи іншими колишніми керівниками 
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республіканських комуністичних партій, перетворилися на основний 

інститут визначення політичного курсу. 

Проте, звичайно, вони мають чимало відмінностей, зумовлених 

імпульсами національно-державного самовизначення, набутими у процесі 

дезінтеграції Союзу PCP, геополітичним положенням, соціокультурними і 

національно-ментальними факторами, а також якістю політичних еліт і 

мірою впливу на політичний процес з боку інших держав Заходу і Сходу. 

На кінець 2000-х рр. у більшості пострадянських держав не 

відбувається історично значущих змін у напрямі оздоровлення суспільства. В 

результаті не спостерігаються помітні успіхи в модернізації економіки. 

Зростання виробництва не стало стабільним. Соціальна сфера стала все більш 

слабкою ланкою суспільного життя. Отже, багато економічних та соціальних 

проблем не розв’язуються, а накопичуються, що загрожує їх загостренню[16, 

62]. 

 Цікавим є досвід бренду  держави Молдови на пострадянському 

просторі в свідомості середнього європейця, який  пов’язаний насамперед з 

високим рівнем корупції та неповагою до прав власності», – повідомив в ході 

міжнародного круглого столу «Молдова в «Східному партнерстві» директор 

International Foundation for Better Governancе Д. Вілсон. Тільки конструктивні 

дискусії, а також взаємодія влади і громадянського суспільства республіки 

здатні поліпшити ситуацію, змінивши сприйняття про державу на 

міжнародній арені.  

Молдова в найближчому майбутньому повинна стати привабливішою 

для іноземних інвесторів.  Основним інвестором Молдови була Росія. При 

цьому вона постійно вводила санкції проти Молдови, що негативно впливало 

на економіку держави і тим самим погіршувались умови  формування 

бренду.  

Серед інших проблем, які потрібно вирішувати в Молдові – це високий 

рівень корупції серед чиновників і неповага до прав власності. Ці питання 

потрібують негайного вирішення, так як негативний образ держави в 
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подальшому дуже важко змінити, тим більше сформувати бренд держави.  

Однією вкрай чутливою темою для молдавської влади, - є крайня бідність 

населення. Серед держав «Східного партнерства» в Молдові  – один з 

найнижчих доходів на душу населення [16, 60–62]. 

Цікавим на наш погляд є формування бренду держави – Грузії. 

Мало з чим пов’язували цю країну, окрім таких конфліктних регіонів, 

як Абхазія, Кодорська і Панкіська ущелини та з найбільшою  

корумпованістю державних структур. Однак держава мала всі передумови 

для інтенсивного розвитку економіки на  внутрішньому та зовнішньому 

ринках, особливо в області  туризму:  

- особливості географічного положення та рельєфу;  

- чорноморське узбережжя, сприятливий клімат; 

-  багатство природного, історико-культурного та туристично-

рекреаційного потенціалів;  

- традиції виноробства і відомі сорти вин, спрощений перетин кордону. 

Грузинський уряд працює з PR-агентствами з різних держав. Вони 

спеціально наймали американську PR-компанію Public Strategies для 

поліпшення і підтримки бренду Грузії. Після розв’язання війни в Осетії була 

найнята інша вашингтонська PR-компанія для висвітлення цієї  

проблематики. У листопаді 2011 р. Євросоюз виділив Грузії грант в 19 млн. 

євро з метою реалізації в державі програми «Підтримка реформ у сфері 

регіонального розвитку Грузії». Фінансова допомога ЄС була спрямована на 

реалізацію в Грузії різних інфраструктурних проектів, розробку стратегії 

розвитку регіонів, навчання і підвищення кваліфікації місцевих кадрів, а 

також впровадження високотехнологічних інновацій [70, 52].  

Із досвіду Грузії, можна зробити висновок, що при формуванні 

сприятливого бренду регіону слід співпрацювати з PR-агентствами з різних 

держав, займатися розробкою стратегії розвитку регіонів, навчанням і 

підвищенням кваліфікації місцевих кадрів, а також впровадженням 

високотехнологічних інновацій. 
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Сьогодні Грузія та Молдова майже йдуть однаковим шляхом у 

формуванні свого позитивного бренду серед міжнародної спільноти. Ці 

країни  вже робить вагомі рухи в сторону позитивного сприйняття іншими 

державами їхнього прагнення до незалежності, демократії та підняття свого 

бренду серед інших. Це яскраво проявляється останнім часом, так як лідери 

цих держав підписали в Брюсселі угоду про асоціацію з ЄС, що стало 

історичною подією для цих держав.  

Ще одним яскравим прикладом є те, що Грузія та Молдова отримали 

статус союзника США без членства в НАТО. Ці дві визначні події вже 

зазначені в історії цих держав, але чи це стане позитивним рухом в сторону 

розвитку цих держав, чи можливо будуть більш негативні наслідки покаже 

майбутнє [70, 55]. 

Вигоди від послідовного та професійного процесу брендингу держави 

чи регіону можна ідентифікувати як здатність залучати більше інвестицій, 

оскільки позитивний державний бренд прямо пропорційний до економічних 

та соціально-політичних показників країни, як то система оподаткування, 

якісна професійна робоча сила, безпека, навколишнє середовище, політична 

стабільність.  

Іншим фактором елементом вигоди є можливість використання 

некомерційної цінності «лейби» «Зроблено в …» (Made in…), оскільки 

товари країн-виробників із міцним позитивним брендом мають високий 

попит у інших країнах.  

Важливими складниками ефективного впровадження стратегії 

програми формування та розвитку бренду держави в системі державного 

управління є співпраця та залучення представників державних структур, 

бізнесу, мистецької сфери, освіти та ЗМІ.  

Так, формування простору політичної культури Республіки Білорусь 

здійснюється за допомогою сучасних комунікативних технологій, які 

спрямовані на просування національних інтересів в межах політичної 

діяльності держави. У політичну культуру Білорусі входять політичні 
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традиції, звичаї, прийнята система організації влади, політичні норми, 

стереотипи, цінності, політична мова тощо. Реконструкція політичної 

культури Білорусі як конкретного знання дає уявлення про функціонування 

кодових програм при визначенні моделі розвитку, системи правління, 

організації політичної взаємодії «влада – суспільство», принципів 

самоорганізації суспільства, домінуючих правил і норм. Найбільш стійкими 

компонентами політичної культури білоруського суспільства, як зазначає 

політолог І. Богрова, є традиційні складники бренду  держави [17, 102]. 

Переважання васального типу культури пояснюється багато в чому не 

тільки тривалим існуванням Білорусі у складі євразійського простору 

Російської імперії і пізніше у складі СРСР, що сублімував імперську ідею в 

пролетарський інтернаціоналізм, але й особливостями білоруського 

менталітету, який є своєрідною регіональною версією східнослов'янського 

менталітету. Суперечлива історія державності білоруського народу виробила 

у нього певні уявлення про власну долю, а також позначила основний код 

організації життєвого і політичного простору. У білоруському суспільстві 

відсутня сильна національна або національно-визвольна ідея, що відображає 

прагнення народу до незалежності і його претензії на історичну активність з 

приводу власного майбуття. Зміст цих уявлень, підкреслюють дослідники, 

складає ідея жертовності і життєвої доцільності. Згідно з нею людина 

абстрагується від держави, яка завжди є некерованою і ворожою їй силою. 

Водночас, людина виявляє до держави підданську прихильність, що 

пояснюється необхідним мінімумом умов, які вона надає людині для 

виживання. Орієнтація на доцільність виробила ряд стійких рис, що 

характеризують життя, звички, ментальність білорусів. Серед них одна з 

найбільш характерних – це прагматизм й ізольована незалежність приватного 

життя, коли всіляко оберігається свобода вибору і відчуття власної гідності у 

власному життєвому просторі [163, 12]. 

Водночас, керівництво держави усвідомлює необхідність розвитку 

економічної системи в умовах трансформаційних зрушень та залучення 
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прямих іноземних інвестицій, що спонукало політичні інститути Білорусі до 

розробки стратегії державного бренду. Можна погодитися з думкою деяких 

політологів, що зараз Білорусь знаходиться на такому етапі ідеологічного, 

політичного та соціального розвитку, коли державний бренд може стати 

ефективним інструментарієм реалізації державної політики. Підтвердженням 

цієї думки є доручення Президента Республіки Білорусь О. Лукашенка 

Інституту соціально-політичних досліджень при Адміністрації Президента 

Білорусі про розробку ідеології і програми брендування країни.  

З метою розробки програми державного бренду  Білорусі 

президентською адміністрацією в 2008 р. було підписано контракт з Т. 

Беллом, головою провідної міжнародної PR-агенції «Bell Pottinger Group», 

членом британської палати лордів, який запропонував бренд-стратегію для 

Білорусі [165, 179].  

Проте невдовзі співпраця Т. Белла і уряду Республіки Білорусь була 

припинена через неузгодження проекту з реальними завданнями урядових 

структур. Тому, першим урядовим документом, який визначає базові 

параметри державного бренду Республіки Білорусь можна вважати 

розроблений Міністерством закордонних справ на основі бренд-стратегії Т. 

Белла «План дій з розвитку державного маркетингу Республіки Білорусь у 

2009-2010 роках» [166, 10].  

У документі «бренд держави» розуміється як комплекс аналітичних і 

практичних заходів щодо просування економічного й інвестиційного 

потенціалу країни, її адміністративно-правових, інфраструктурних і 

природних переваг для залучення інвестицій та інтеграції комерційних і 

громадських організацій в міжнародні процеси вироблення, обговорення, 

прийняття і просування сучасних стандартів у сфері наукових досліджень, 

виробництва і споживання, повноцінної участі в роботі міжнародних ринків, 

організацій та інститутів.  

Також у документі підкреслено, що з врахуванням кризових явищ в 

світовій економіці та їх впливу на економіку Республіки Білорусь, а також 
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вищезазначених особливостей, брендинг держави Білорусь має включати:  

-корекцію негативних аспектів бренду  держави; 

- маркетингом нових рішень (законів, правових і інституційних змін, 

тобто реформ); 

- залучення нових людей (професіоналізація, адекватність посадових 

осіб поставленим завданням; 

- наявність кредиту довіри до них з боку міжнародних організацій;  

- оновлення управлінських кадрів, в тому числі й в органах державного 

управління); 

- нових підходів та ідей до системних соціально-економічних реформ в 

цілому.  

Державний бренд Республіки Білорусь будується, на: 

- інформуванні потенційних інвесторів про інвестиційний клімат; 

-  рішеннях органів державної влади щодо його поліпшення; 

 - порівнянні переваг розміщення ресурсів і виробництва в країні [200, 

88].  

Згідно з планом дій щодо формування бренду  держави Білорусь, 

найважливішими інституційними основами конкурентного інвестиційного 

клімату Республіки Білорусь є: 

- розбудова демократії; 

- повноцінний діалог громадянського суспільства і держави; 

- свобода слова і ЗМІ;  

- макроекономічна стабільність;  

- уніфікація білоруського правового поля з міжнародними нормами і 

стандартами;  

- адаптація білоруської системи освіти до стандартів ЄС;  

- вступ і повноцінна участь Республіки Білорусь в роботі таких 

міжнародних організацій, як Рада Європи, СОТ, ОБСЄ; 

- стратегічне партнерство з Європейським Союзом і Російською 

Федерацією [200, 92].  
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Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що 

пострадянські країни, які намагаються сформувати та позиціонувати на 

міжнародній арені власний бренд держави, стикаються із труднощами, 

пов’язанами, зокрема, із відсутністю демократичних традицій.  

Розуміючи, що наявність державного бренду, на сучасному етапі 

суспільного розвитку, є необхідним складником успішного функціонування 

країни в публічній політиці. Після розпаду СРСР кожна нова держава 

постала перед необхідністю самостійного існування в глобальному 

політичному середовищі. Ефективній презентації особливостей держав 

пострадянського простору сприяє використання механізмів формування 

бренду  держави.  

Характерною особливістю формування бренду  держави в країнах 

пострадянського простору є пошук ідентичності бренду  держави та 

комунікативної платформи, яка визначатиме основні напрямки бренду  

держави.  
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Висновки до розділу 

Будь-яка держава світу є унікальним конгломератом цінностей, 

національних інтересів, специфічних особливостей географічного 

розташування, характеристик внутрішньо-державної економічної системи, 

соціальних і політичних процесів, етнічних і культурних особливостей, 

традицій і звичаїв, які еволюціонують у спільноті людей. Усе назване вище є 

складовими частинами бренду  держави в глобальному вимірі, завданням 

якого, по суті, є конструювання представлення держави за кордоном, що 

позитивно позначається і на розвитку туризму, і на залученні інвесторів, і на 

громадській думці в цілому.  

Аналіз політико-інформаційних аспектів національної практики 

державного бренду Сполучених Штатів Америки, країн «пострадянського» 

простору, а також країн-членів Європейського Союзу свідчить про суттєві 

відмінності концептуальних, доктринальних та прикладних підходів до 

позиціонування національних інтересів держави у світовій політичній 

системі, що зумовлюються різними типами політичної культури та різним 

рівнем трансформаційних суспільних процесів у розвинених і транзитивних 

державах. 

 Бренд держави охоплює категорії національної ідентичності, тобто 

комплекс ідей, цінностей, характерних рис, культури, мови, образів, які в 

сукупності створюють у масовій свідомості певні асоціації з державними і 

корпоративними бренду ми, які відображають індивідуальність країни, що 

містить у собі, з одного боку, офіційні «розпізнавальні» характеристики, 

зокрема, картографічні відомості, назву, національну символіку держави 

(герб, прапор, гімн, тощо), а з іншого – характеристики сукупності 

особливостей і ресурсів країни, до яких належать природні, демографічні, 

історичні, соціальні й культурні особливості й ресурси; економічні чинники й 

ресурси; організаційно-правові й інформаційні особливості та наявні ресурси 

(природні та людські).  

Національна індивідуальність відображає також ступінь розвитку 
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високих технологій, якість державного управління та кваліфікованість 

людських ресурсів, експертну інформацію, можливу наявність корупції, 

особливості спілкування, тобто ті чинники, які впливають на бренд держави 

та її конкурентоспроможність в світовому політичному середовищі.  

Саме індивідуальність держави та її ідентичність формує неповторний 

бренд держави. Однак в умовах глобалізації та міжнародної міграції 

структура національної ідентичності стає все більш нестабільною.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

3.1. Етапи формування бренду української держави 

Сильний бренд держави впливає на її позиції, як всередині країни, так і 

на міжнародній арені. Поряд із тим, якою держава є насправді, не менш 

важливе значення має те, як її сприймають власні громадяни та міжнародні 

партнери, тобто по суті, якою є цінність державного бренду.  

Наразі Україна – це маловпливова європейська держава, яка перебуває 

в пошуку власного місця в світовій спільноті.  

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

постала нагальна потреба у представленні цілісного бренду держави Україна, 

який формується комплексом соціально-комунікаційних технологій, 

спрямованих на активізацію поведінки споживача, що потребує застосування 

механізмів ефективного територіального брендингу, який реалізується 

засобами інтегрованих маркетингових комунікацій. Такий підхід визнається 

та застосовується не тільки науковцями, представниками бізнесу, а й 

державними інституціями. 

Бренд сучасної української держави, в значній мірі, зумовлений її 

минулим, сьогоденням і майбутнім. Часткова втрата Україною власної 

державної ідентичності, національних цінностей, сенсу існування нації, 

штучні запозичення, що ведуть до ілюзорних перспектив і соціально-

політичних практик, не дозволяють сьогодні здійснити повноцінний пошук 

власних позицій у конкурентній боротьбі за представленість в глобальному 

інформаційному просторі [216, 33].  

Проблема забезпечення позитивного сприйняття України у світі 

посідає одне з центральних місць у зовнішньополітичній діяльності держави. 

З початку становлення незалежної України її позиція на міжнародній арені 

значною мірою зумовлювалась вирішенням нагальних зовнішньополітичних 

завдань української держави:  
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- її міжнародного визнання світовим співтовариством;  

- закріплення її статусу в міжнародних організаціях та режимах; 

- забезпечення міжнародної підтримки проведенню економічних 

реформ в Україні [218, 92]. 

 Зазначимо, що в багатьох країнах світу уявлення про Україну 

залишається досить поверховим та фрагментарним, а інколи –   негативним, 

що є результатом не лише дій, безпосередньо спрямованих на її 

дискредитацію, а й недостатнього поширення інформації про позитивні 

зрушення в її внутрішньому розвитку та зовнішній політиці [216, 54]. 

За економічними показниками за 2014 р., у світових рейтингах 2015 р. 

Україна посіла 155 місце за Індексом економічної свободи, 112 місце за 

Індексом легкості ведення бізнесу, 142 місце за Індексом боротьби з 

корупцією (між африканською країною Угандою та південноазіатською 

державою Бангладеш). Також варто звернути увагу на низькі показники 

України у таких світових рейтингах, як Індекс розвитку людського 

потенціалу, Глобальному інноваційному індексі та Індексі знання англійської 

мови. Останній показник, який протягом 2015 року втратив 18 позицій, є 

досить тривожним сигналом. Крім того, за Індексом розвитку людського 

потенціалу, який враховує показники рівня життя, грамотності, освіти, 

тривалості життя, Україна опинилась на 83 місці разом із такими країнами, як 

Перу та Беліз.    

Інформаційний простір, в якому формується сприйняття України в 

світі, розвивається під впливом процесів глобалізації, які домінують в 

сучасній публічній політиці, однак вони мають односпрямований вектор 

динаміки формування національного бренду. Останній зберігає статичні 

характеристики, відтворює вкорінені уявлення, але не розмивається.  

Більше того, універсалізація побуту та стандартів споживання посилює 

прагнення національної спільноти зберегти та підтримати своє упізнаване 

обличчя – носія унікального культурного досвіду.  
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Відкритий простір інформації та комунікації розширює можливості 

участі в такому досвіді (через туризм, канали гуманітарного обміну тощо). Ці 

можливості успішно використовують, наприклад, такі не найпривабливіші з 

погляду багатства культурної спадщини країни, як Фінляндія, Нова Зеландія 

або Ірландія [172, 74].   

Аналізуючи процес формування бренду української держави, можна 

зробити висновок, що цей процес відбувався досить стихійно, а чітко 

визначеної стратегії формування державного бренду немає й досі.  

У 2014 р. в Державному бюджеті України на формування позитивного 

сприйняття держави за кордоном було закладено видатки у розмірі 3,2 млн. 

грн., на формування позитивного інвестиційного клімату – 45,5 млн. грн. Для 

порівняння зазначимо, що, наприклад, рекламний бюджет компанії 

«Газпром» становить 140 млн. дол. на рік. Враховуючи такі показники, певна 

річ, про пріоритетність формування та просування бренду держави на 

міжнародній арені, говорити складно.    

Якщо взяти за основу хронологічний принцип, то формування бренду 

незалежної української держави можна розділити на три основні етапи:  

І етап припадає на 1991 – 2005 рр. Із проголошення незалежності 

України до завершення «Помаранчевої Революції», коли було взято курс на 

формування «пострадянського» бренду незалежної української держави, 

орієнтованої на європейські цінності, національну ідею та плекання 

національних традицій (зокрема, саме в цей період Україна виступила на 

світовій арені з пропозицією визнати Голодомор актом геноциду проти 

українського народу).  

ІІ етап – це 2005 – 2014 рр. До «Революції Гідності», яка відбулась у 

2014 р. Цей період характеризується дуальністю національного курсу – між 

Російською Федерацією та Європою.  

ІІІ етап – розпочинається  2014 роком. Цей етап характеризується 

прийняттям Державної стратегії розвитку України до 2020 року. 
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Відбувається осмислення та цілеспрямоване формування бренду української 

держави. 

Розглянемо кожний із зазначених вище етапів формування бренду 

незалежної української держави більш докладно.  

Сприйняття України після розпаду СРСР у 1990-1991 рр. та набуття 

Україною статусу незалежної суверенної держави було опосередковане її 

минулим колоніальним становищем. До 1991 р. уявлення про Україну, як 

державу, передовсім за кордоном, було практично відсутнє, переважно через 

належність до СРСР, її сприймали як республіку, що перебуває у складі 

Радянського Союзу, а її громадян як «радянських людей». Тому після 

відновлення незалежності на Україну поширювався, з одного боку, 

негативний образ Радянського Союзу, характерний для свідомості громадян 

західних держав ще від часів «холодної» війни, з яким далі асоціювали весь 

пострадянський простір, а з іншого боку, – образ «малоросійської провінції» 

на пострадянському просторі, що пропагували російські та окремі українські 

ЗМІ [221, 60–62].  

У пострадянський період розвиток економічних, політичних, 

соціальних, інформаційних процесів поступово та об’єктивно змінював 

сприйняття України на світовій політичній арені.  

Проте перший етап формування державного бренду України відбувався 

стихійно, без конкретної державної інформаційної політики, яка могла б 

репрезентувати Україну як нову державу, а також під впливом інформаційної 

політики зарубіжних держав, які «творили» у світовому комунікаційному 

просторі таку Україну, яка була вигідна саме їм.  

Результатом такої непродуманої політики у свідомості іноземної 

аудиторії виникло стійке сприйняття України як економічно слабкої держави з 

непрогнозованою політикою та високим рівнем корупції, що живе на кредити 

міжнародних банків. На цьому етапі розвитку, українське керівництво не 

змогло сформулювати національної ідеї, яка б об’єднувала населення усіх 
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регіонів України та стала підґрунтям для визначення національної 

ідентичності, зовнішньополітичних інтересів та пріоритетів.  

Можна стверджувати, що організовану та продуману стратегію 

зовнішньої міжнародної політики, замінила ілюзорна ідея швидкої 

безпроблемної інтеграції у всі європейські структури [221, 70].  

Таким чином, про цінність бренду незалежної української держави, 

власне, як і про позитивне сприйняття чи продумане позиціонування 

національного бренду України в світовій спільноті на цьому етапі говорити не 

доводиться. Оскільки Україна – це держава з декількома видами ідентичності, 

однією з основних виступає мовна ідентифікація громадян та формування на її 

основі індивідуальних ідентифікаційних фреймів, що визначають поведінкові 

орієнтири суспільства та моделі інтерпретації ситуацій.  

Особливо важливим для мовної ідентифікації українців є питання 

двомовності, яке постає через регіональні розбіжності, які мають історичне 

підґрунтя. На Заході більшість населення вважає рідною мовою українську, на 

Сході – російська стала «рідною» майже для всіх. Така ситуація породила 

питання двомовності: Схід не лише відстоював право розмовляти російською, 

а й активно домагався надати їй статусу другої державної мови. Відсутність у 

державі твердої мовної політики, її реальна двомовність і нерівноправний 

діалог між українською та російською також став негативним чинником 

сприйняття українського суспільства на міжнародній арені [115]. 

Крім того, двомовність стоїть «перепоною» на шляху до виконання 

українською мовою, таких важливих функцій як державотворча та 

націотворча.  

Відсутність контрольованого інформаційного поля, кризових 

інформаційних стратегій, нездатність влади реагувати на інформаційні 

провокації спричинили ситуацію, коли основними  ідентифікаційними та 

впізнавальними ознаками України закордоном були: «Чорнобиль», 

«корупція», «мафія», «справа Гонгадзе», «нелегальні мігранти», «човники» 

тощо. Вони й формували негативний бренд української держави на 
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міжнародній арені. На сьогодні такі ідентифікаційні ознаки України 

залишились, мова йде про корупцію 

Така ситуація залишалась домінантною в українському суспільстві 

фактично від проголошення незалежності і до «Помаранчевої Революції», яка 

розпочалась у 2004 р. і змусила говорити про Україну весь цивілізований світ. 

Завдяки увазі світової преси до подій, що відбувались в Україні, українська 

держава отримала унікальний шанс здійснити «ребрендинг» національного 

бенду, задекларувати курс на демократичні перетворення та засвідчити свою 

відданість «європейським цінностям», позиціонуючи себе на міжнародній 

арені, як «європейську», а не «пострадянську» державу.  

Курс української держави на євроінтеграцію також було «закріплено» 

відповідними нормативними актами. Зокрема, Міністерство закордонних 

справ України на 2005 р. визначило такі пріоритетні завдання:    

1. Програма оновлення МЗС «Українська дипломатія назустріч людям», 

яка передбачала здійснення системних змін в діяльності міністерства, які 

дозволили б оптимізувати його роботу відповідно до кращих європейських 

зразків.  

2. Програма «Відкриємо світ для українців», в основі якої було 

прагнення втілити в життя ідею створення спільного простору ЄС-Україна; 

приєднати Україну до Європейської угоди про молодіжну картку, Угоди про 

Центр європейських мов та до Болонського процесу; активізувати 

переговорний процес з метою посилення правового захисту українських 

трудящих-мігрантів та спрощення процедури працевлаштування українців за 

кордоном.  

3. Програма «Кордони України: прозорі для людей і бізнесу, закриті для 

злочинців», згідно з якою МЗС України  мало стати активним провідником 

політики максимального спрощення процедур прикордонного контролю для 

подорожуючих і перевізників – тобто фактично створити сприятливий клімат 

для залучення туристів в Україну.  
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4. Програма «Європейська і євроатлантична інтеграція», основою якої 

мав стати євроінтеграційний План дій Україна-ЄС, покликаний вивести 

Україну на якісно новий рівень відносин з Європейським Союзом. Українська 

дипломатія мала зосередитися на встановленні якісно нових, динамічних і 

взаємовигідних відносин із Брюсселем, Лондоном, Парижем, Берліном, Римом 

і рештою європейських столиць, зацікавлених у зміцненні 

загальноєвропейського політичного, економічного, культурного і безпечного 

європейського простору [6, 88].  

На жаль, наприкінці того ж 2005 р. з’явились  всі підстави констатувати, 

що «помаранчевий» бренд України, зазнав величезних моральних втрат.  

Це спричинено кількома чинниками: 

 По-перше, не було вироблено й реалізовано власної інформаційної 

стратегії, яка відповідала б на запитання: а заради досягнення яких цілей 

здійснює інформаційну політику держава? Просування власних товарів на 

закордонні ринки та зростання власного експорту? Розвиток власного 

виробництва й залучення іноземних інвестицій? Інше?  

По-друге, в самому уряді не було досягнуто дотримання тактики 

«єдиного голосу», про що відверто висловився міністр закордонних справ Б. 

Тарасюк: «МЗС має бути «єдиним каналом». На жаль, у період становлення 

новий уряд дає підстави стверджувати: ще не всі міністри усвідомлюють, що в 

них мають бути певні рамки в тому, що стосується зовнішньополітичної 

діяльності» [6, 89–90]. 

 По-третє, Україна виявилася цілковито пасивною, коли з її трендом 

почали грати інші держави. Так, США використали «помаранчеву 

революцію» як ілюстрацію власної політики «просування демократії». 

Президент Дж. Буш у виступі поставив Україну поруч з Іраком та 

Афганістаном. У країнах Близького Сходу Україну почали сприймати як 

«американський продукт». 
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 Ось що писав, відносно України, оглядач провідного тижневика «Аль-

Ахрам» Салама А. Салама: «Україна – це модель, яку США планують 

використати для просування демократії в регіоні»[6, 91].  

Натомість Росія активно поширювала тезу про те, що «кольорові 

революції» на пострадянських теренах не тільки незаконні, а й такі, що 

неминуче призводять до економічного колапсу.  

Нарешті, криза в самій владі з гучними відставками у вересні 2005 р. 

призвела до визначення помаранчевої революції як революції «втрачених 

можливостей» практично в усіх світових ЗМІ. Ось лише характерний набір 

заголовків: «Вдарила година розчарувань» («Le Monde»), «Ілюзії розсіялися» 

(«Die Presse»), «Помаранчі стають гіркими» («Time Europe»), «Потрясіння в 

Україні викликають занепокоєння євреїв» («The Jerusalem Post»), 

«Помаранчева революція не покінчила з олігархами» («Le Figaro»), «Віктор 

Ющенко: пам'ятник похитнувся» («Financial Times Deutschland»), 

«Помаранчеве безсилля» («Die Tageszeitung») тощо. У цих статтях досліджено 

виклики, що постали перед державами внаслідок бурхливого розвитку 

інформаційних технологій, зростання впливу ЗМІ на вироблення та реалізацію 

зовнішньополітичного курсу країн. 

Таким чином, можна зробити висновок, що перший етап формування 

бренду незалежної української держави, який припадає на 1991-2005 рр., не 

виробив чіткої стратегії формування державного бренду України, а спроби 

задекларувати курс на демократизацію суспільства та популяризацію 

«європейських цінностей», зрештою, фактично провалився через 

внутрішньополітичні суперечності, які роздирали країну.  

Другий етап формування державного бренду України, який припадає на 

2005-2014 рр., пов’язаний зі стійкими авторитарними тенденціями в 

управлінні політичним режимом, характеризується відсутністю гарантій прав і 

свобод особи, свободи слова, які б відповідали загальноприйнятим світовим 

стандартам.  
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Відповідні тенденції знаходили відображення у звітах та рейтингах, 

індексах  міжнародних організацій та агентств, які оцінюють демократичні 

аспекти функціонування суспільств. Зокрема «Freedom House»  з рейтингом 

свободи преси «Freedom of the Press», міжнародна недержавна організація 

захисту прав людини, яка оберігає свободу слова у всьому світі «Reporters 

Without Borders» рейтинг «Press Freedom Index». Ці та інші рейтинги 

відображали негативні тенденції, які відбувались в українському суспільстві: 

індекс, який позначає рівень незалежності ЗМІ за 2008 р. виявився значно 

нижчим, ніж 2007 р., а 2009 р. лише зафіксував динаміку погіршення ситуації 

[165, 1].   

Неконсолідованість політичної еліти проектувалась на суспільство 

загалом та змінювала регіональні поділи, які сформувалися історично. 

Конфлікти у політичній, а також у її правлячій групі, не дозволяли досягти 

суспільного консенсусу щодо цінностей та пріоритетів розвитку суспільства 

передовсім у зовнішньополітичній сфері [165, 1].  

Переламним моментом в процесі формування бренду незалежної 

української держави могло стати проведення в України чемпіонату Європи з 

футболу «Євро-2012». Так, із вересня 2011 р. до березня 2012 р. кількість 

публікацій в закордонних ЗМІ, присвячених Україні, різко зросла. Однак, за 

даними дослідження Bohush Communications, майже 80% із них були 

негативними. Зарубіжні ЗМІ активно критикували Україну за расизм, 

ксенофобію, проституцію, відсутність демократичного режиму [Гуравова].  

Проте, попри негатив, який супроводжував підготовку до проведення 

чемпіонату Євро-2012 в Україні, із першого дня проведення спортивного 

змагання характер повідомлень про Україну різко змінився. Позитивні 

публікації становили 50%, а негативні – лише 15%.  

Таким чином Євро-2012 позитивно вплинуло на формування бренду 

незалежної української держави, як всередині країни (понад 50% українців 

вважають, що футбольний чемпіонат сприяв об’єднанню країни), так і на 

міжнародній арені, оскільки за кордоном про Україну заговорили як про 
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гостинну та перспективну державу, незважаючи на всі політичні негаразди 

[46, 10].  

Зазначимо, що на цьому етапі формування державного бренду 

української держави, також було закріплено на рівні законодавчих актів: 

наприклад, Закон України «Про організацію та проведення фінальної частини 

Чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні» від 19.04. 2007 р., який визначив 

систему основних заходів, що мали сприяти розвиткові економіки України та 

позитивному сприйняттю держави на міжнародній арені. Завдання та заходи 

Євро-2012 також були визначені Державною цільовою програмою підготовки 

та проведення фінальної частини з футболу Євро-2012 в Україні, 

розробленою з урахуванням усіх вимог та стандартів УЄФА [210, 3]. 

Варто зазначити, що однією з найважливіших складових частин 

державного брендингу української держави, є програмно-інституціональне 

забезпечення, тобто наявність концептуальних, програмних та законодавчих 

документів, які регулюють діяльність урядових структур, громадських 

організацій та корпорацій щодо формування та Позиціонування на 

міжнародній арені державного бренду.  

Так, організаційну складову державного брендингу становлять 

міністерства і відомства, до повноважень яких відносять 

зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну та інші види міжнародної 

діяльності, в межах яких здійснюються державні програми формування 

державного бренду України, позитивного інвестиційного та туристичного 

клімату.  

Зокрема, Секретаріат Президента України та Міністерство закордонних 

справ реалізують зовнішньополітичну стратегію держави в контексті 

ефективності фактору «державне управління»; Міністерство економіки 

України та профільні міністерства й відомства сприяють інвестиціям, тобто 

відповідають за реалізацію економічного чинника державного бренду, в тому 

числі, такої складової частини як «експорт» (зовнішньоекономічний чинник 

державного бренду); Міністерство культури та туризму України формує 
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бренд «туризму», «історії і культури» держави, що складає туристичний та 

національний чинники державного бренду [220, 89].   

Проте реалізувати потенціал, який Україна отримала після проведення 

чемпіонату Євро-2012 не вдалось. Період «коливання національного курсу» 

між Європою та Російською Федерацію, який провадився під керівництвом 

В. Януковича, з рештою, закінчився скасуванням підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом і поваленням «режиму 

Януковича» та Революцією Гідності, яка відбулась у 2014 р. 

Згідно з положеннями Конституції України реалізація 

зовнішньополітичної стратегії держави належить, в першу чергу, до 

компетенції Адміністрації Президента України.  

Відповідно і координація діяльності щодо політики формування 

державного бренду України здійснюється також на найвищому політичному 

рівні. Так, на початку 2014 р. Україна вступила у фазу реформування старої 

системи, затвердивши план, який визначає напрямки та пріоритети розвитку 

України на період до 2020 р.. Цей план названо «Стратегією сталого розвитку 

«Україна-2020», який було презентовано у вересні 2014 р. Президентом 

України П. Порошенком. Розробка Стратегії розпочалася ще у липні 2014 р. 

із запрошення громадськості надавати свої пропозиції щодо бачення 

розвитку країни. У грудні 2014 р. на своєму першому засіданні Стратегію 

схвалила Національна рада реформ, яка є спеціальним консультативно-

дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного 

планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної 

державної політики реформ та їх реалізації. І вже у січні 2015 р. Президент П. 

Порошенко підписав указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020».  

Згідно з указом Президента, Кабінет Міністрів України має щороку до 

15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації положень Стратегії та 

щоквартально інформувати про стан виконання плану дій щодо реалізації 

положень Стратегії.  
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Сама «Стратегія – 2020» визначає чотири основні вектори розвитку 

країни: 

- Сталий розвиток країни – проведення структурних реформ, за рахунок 

яких відбудеться підвищення стандартів життя. Україна має стати 

державою з сильною економікою та з передовими інноваціями; 

- Безпека держави, бізнесу та громадян – Україна має стати державою, 

що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на 

своїй території, а й у європейському регіоні. Основою безпеки має бути 

чесне та неупереджене правосуддя, невідкладне проведення очищення 

влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних 

механізмів протидії корупції. Велику увагу також необхідно приділити 

безпеці життя та здоров’я людини; 

- Відповідальність і соціальна справедливість – забезпечення гарантій, 

що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 

ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони 

здоров’я та інших послуг в державному та приватному секторах. 

Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання місцевого 

значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток 

всієї країни; 

- Гордість за Україну в Європі та світі – забезпечення взаємної поваги та 

толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її історію, 

культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти гідне місце серед 

провідних держав світу, створити належні умови життя і праці для 

виховання власних талантів, а також залучення найкращих світових 

спеціалістів різних галузей [57, 72]. 

Зазначені вектори розвитку держави передбачають реалізацію 62 

реформ: проте в указі Президента «Про Стратегію» зазначено, що кількість 

та зміст реформ і програм розвитку держави можуть змінюватись у процесі 
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реалізації. Аналіз сучасного стану реалізації довготермінових програм 

формування державного бренду України дає підстави стверджувати, що 

успішна реалізація таких програм стане можливою в разі адекватної 

взаємодії всіх компонентів політичної комунікації, зокрема інформаційного 

трикутника «Президент – Секретаріат – громадськість (як національна, так і 

міжнародна)» [57, 74].  

Досліджуючи процес формування державного бренду, логічно 

припустити, що домогтись його позитивних характеристик можливо за 

допомогою ефективної внутрішньої та зовнішньої політики.  

Труднощі процесів консолідації, які зумовлювали негативне 

сприйняття та самосприйняття України, посилювались відсутністю 

сформованої системи вартостей, суспільного ідеалу, неусвідомленістю  

національних інтересів у суспільстві, яке тривалий час зазнавало 

маніпулювання колективними уявленнями, підміни звичних національних 

цінностей, які відповідають архетипам, що випрацював багатовіковий досвід 

народу, ідеологічними сурогатами, що й призвело до руйнування основи 

єднання українців. Результат – роз’єднане суспільство, сегменти якого 

опосередковують реальні сучасні події та інтерпретують їх у термінах різних 

цінностей, поглядів і стереотипів, які існували раніше. Деяка частина 

населення надалі ідентифікує себе «радянськими людьми», попри процеси 

«декомунізації», запроваджені на найвищому посадовому рівні, і не 

сприймаючи прозахідних орієнтацій окремих членів суспільства та еліти 

[221, 184].  

Усе, що відбувається у світі, у тому числі у найвіддаленіших куточках 

планети, стосується кожного з нас. Перефразовуючи класика: немає країни, 

що була б як острів – сама по собі. Українці не мають права вимагати від 

світу зацікавлення у своїй долі та активної допомоги, водночас не 

проявляючи інтересу до життя міжнародної спільноти.  

Україна прагне стати частиною спільноти ЄС, а тому мусить бути 

вбудована у міжнародний контекст, знати чим живе світ, розуміти, яке її 
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місце у ньому зараз та що потрібно для того, аби укріпити свої позиції. Для 

цього надзвичайно важливо спрямувати зусилля держави на формування 

державного бренду України.  

Отже, формування державного бренду України відбувалось поетапно, 

кожний з яких відображав з одного боку - внутрішні протиріччя країни, а з 

іншого зовнішні: рівень розвитку, як політичної, так і економічної сфери, 

розвиток громадянського суспільства, культурний досвід, традиції, норми, 

відповідальність посадових осіб та  рівень розвитку інформаційної політики 

держави.  

 

3.2. Основні напрямки державної політики щодо формування 

бренду української держави 

Багатофакторна складова бренду держави включає в себе історичні, 

політичні, соціальні та культурні аспекти, які потребують системного 

аналізу. Бренд держави поєднує в собі комплекс об’єктивних, 

взаємопов’язаних між собою характеристик держави і суспільства, влади і 

народу, які сформувалися в процесі еволюційного розвитку державності, 

ефективність взаємодії яких виявляє суттєві характеристики соціально-

економічних, суспільно-політичних, національно-конфесійних та інших 

проблем.  

Чинники, які впливають на формування бренду держави можна 

поділити на дві групи:  

- внутрішні (ендогенні);  

- зовнішні (екзогенні).  

Серед внутрішніх чинників можна виділити такі чинники, які пов’язані 

з процесами культурного, духовного та історичного розвитку, а також 

діяльністю держави та суспільства в різноманітних сферах. Поміж них 

важливе значення мають етнічні стереотипи сприйняття інших суспільств і 

держав, на основі досвіду міжнаціонального спілкування, і окремої особи та  
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історичної пам’яті  нації, сприйняття «Себе», «Іншого», «Інакшого», 

«Чужого»  та цінності суспільної свідомості [221, 102]. 

Залежно від спрямованості можна виділити наступні можливі цільові 

аудиторії в перерахованих вище сферах: це можуть бути зовнішні і внутрішні 

групи (мал.1).  

Бренд

країни

Внутрішнє 

середовище (місцеве 

населення)

Зовнішнє

 середовище (міжнародне 

співтовариство)

 

мал. 1. Блок-схема  бренду держави 

Зовнішні групи:  

- іноземні органи і представництва; 

- представники владних інституцій; 

- іноземні інвестори, туристи;  

- міжнародні  засоби масової інформації. 

 Формування внутрішнього бренду держави націлено на місцеві органи 

влади та жителів. 

  Бренд держави має формуватися як для зовнішньої аудиторії, так і для 

внутрішньої. Вони взаємопов’язані: якщо сприйняття держави всередині 

країни позитивне, то найімовірніше і серед зовнішніх аудиторій країна 

матиме позитивний відгук. 

Бренд держави може бути об`єктивним, cуб`єктивним та 

модельованим. 

Бренд об’єктивний – це враження від держави, яке існує у внутрішній 

або зарубіжній громадськості. Держава має кілька об’єктивних брендів: 

економічний, соціальний, гуманітарний, політичний, культурний та інші.   

Бренд суб’єктивний – це подання лідера держави, його оточення про 

те, яким чином сприймається держава в очах громадян або відгуки громадян 

про те, як їх держава виглядає за кордоном.  
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  Бренд модельований – це бренд держави, який намагається створити 

команда керівництва країни, за допомогою  спеціально залучених фахівці з 

державного брендингу [8, 22].  

Претензії національних цінностей на пріоритетну роль смислових 

життєвих орієнтацій людини поза проблемним полем культури, як засвідчує 

досвід розвитку людства, завжди були деструктивними. Поставивши в центр 

соціального буття національну смислову життєву парадигму, ми змушені 

подумки звернутися до відомого нам усім явища «соціального титанізму 

більшовицького типу». Людство на власному досвіді заново пізнає гірку 

істину: існування надійне, коли воно не замикається на самоствердженні, а 

присвячується вищим началам буття, де знаходить опору і смисл. Власне 

культурною, сенсожиттєвою орієнтацією людини є індивідуальне 

самоствердження, екзистенціальна відкритість стосовно світу.  

Зазначимо, культура – це завжди служіння високим цінностям, діалог, 

почуття родинного, гармонія з природою, тобто відмова від будь-якого 

«своєцентризму». Сенсотворчий вектор національного та культурного – в 

єдності їхніх полів. Коли ж нація розглядається як груповий суб’єкт, 

монолітне «ми», сповнене жалем до себе чи, навпаки, возвеличенням себе, 

коли обґрунтовується традиційна опозиція етнічної свідомості «ми – вони», – 

тоді такий підхід нічим не кращий від соціального титанізму, що панував у 

нас [8, 24].  

Штучно створене культурно-політичне поле в Україні часто далеке від 

реалій життя. В Україні сьогодні проживає понад 130 національних меншин. 

В цілому вони становлять близько 27 відсотків від загальної кількості 

населення. Звичайно ж, поряд з українським етнічним відродженням у 

середовищі цих національних спільнот також відбувається етнічний 

ренесанс, не враховувати якого було б великою помилкою.  

Слід пам’ятати також, що українцями усвідомлюють себе не більш як 

75 відсотків дорослого населення. Решта виявляє подвійну орієнтацію і їхні 

симпатії можуть змінюватися залежно від зміни передусім економічної та 
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політичної ситуації, успіхів чи невдачі єдиної державної політики та 

монолітної національної ідеології. Ясна річ, політична стабільність України 

була б набагато вищою, якби українцями в ній себе усвідомлювали 90% 

громадян. В іншому разі Україна може перетворитися з формально 

мононаціональної на реально двонаціональну державу, з чіткою межею між 

двома етнічними групами (україномовною та російськомовною) [5, 34]. 

В Україні сьогодні є всі  належні умови для піднесення української 

культури до рангу домінанти, але в силу певних умов, цьому процесу 

заважають принаймні чотири обставини:  

- домінування російськомовної культури;  

- сильне й інтенсивне самоствердження етносів;  

- неготовність самої української культури посісти провідну роль (надто 

довго вона була у меншовартісному стані); 

- відсутність єдиної конфесійної духовності, яка могла б зняти гостроту 

протистояння російськомовної меншості.  

З огляду на це вимальовується сьогодні лише одна конструктивна 

перспектива розвитку загальнонаціональної повноцінної культури – шляхом 

взаємозбагачення різноетнічних і різносоціальних культурних середовищ на 

україномовному тлі [5, 35]. 

В останні роки, проблема ставлення та взаємовідносин  заходу і сходу в 

нашій державі є надзвичайно актуальною.  Радикальна позиція: рівняння – на 

культурний Захід, бо він у центрі світової цивілізації! Ця проблема цікавила 

й цікавить кожен народ. Проте вона, як правило, ніколи не була для когось 

(окрім нас) проблемою пошуку культурної ідентичності.  

Щодо світової цивілізації, то ми марно шукаємо своє місце в ній, аби 

довести свою давність. Світова цивілізація, між іншим, щойно почала 

формуватися і визначальними чинниками її формування є глобальний 

характер виробництва й обміну продуктами, глобальні інформаційні та 

транспортні системи тощо.  
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Для тієї частини світу, котра виросла з класичної європейської 

культури, не існує проблеми «вписування» в світову цивілізацію. Тут цей 

процес виступає як факт іманентного розвитку цілісної культури, якому 

притаманні періоди локальних і загальних криз. Українським політикам, що 

вже вкотре перебудовують наше життя, слід було б зрозуміти: модернізація 

України в «західному» стилі означає, зокрема, перетворення всіх цих 

кризових моментів на наші проблеми. Не слід думати, нібито «вестернізація» 

– це лише багатий супермаркет. Це, передусім, культура, яка працює на 

масову аудиторію, задовольняючи інтелектуальні потреби, а не грубі та 

тваринні інстинкти.  

Більше того, майбутнє нашої культури не може бути аналогічним 

логоцентричній культурі Заходу, хоч би як нам цього хотілося.  

Наша культура історично має антилогоцентричний характер. Вона, 

очевидно, може  розвиватися в тому цивілізаційному просторі, що 

називається слов’янським. Наша спільнота некласична. Вона завжди 

балансувала на грані ризику. Нестабільність і динамізм, багатодержавність на 

етнічній території, поліідеологічність, потяг до свободи бунтарства, а не 

свободи творення є характерними рисами нашого буття. Наявність цих 

деструктивних тенденцій зробила глобальним маргінальний характер 

культури України. Заспокоює лише те, що позиція України «між» означає не 

стільки «і не там – і не там», скільки «і там – і там». На цій основі 

уможливлюється наша самобутність і з’являється віртуальний оптимізм. 

У цьому сенсі Україну, як і Росію, Гегель не випадково виключив зі 

сфери феноменології світового (точніше, європейського) духу [22, 111].  

Зокрема, А. Шпенглер характеризував «слов’янський простір» як 

«псевдоморфоз» (утворення форм, викликаних не власними, внутрішніми, а 

передусім зовнішніми причинами). Наочно це виявляється в нашій 

традиційній формі організації соціуму. Вона має суто адміністративний 

характер [22, 112].  
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Тому, до речі, марксистська теорія співвідношення економічного 

«базису» й політичної «надбудови» справді не узгоджувалася з нашою 

історією в тому вигляді, в якому її уявляє класична західна філософія. Вона 

так і не стала процесом самостановлення та самовизначення народу. 

Навпаки, народ у нас, на жаль, завжди був «сировиною», об’єктом 

управління, матеріалом у руках правителів і чиновників. Українська політика 

як внутрішня, так і зовнішня, ніколи не була певним чином детермінована 

глибинними культурними чинниками. Навіть сьогодні громадська думка, 

політичні, національні, регіональні інтереси народу хвилюють наших 

політиків лише напередодні виборів [23, 76]. 

На відміну від Заходу, у нас ніколи не було правової культури, 

розвиненої правосвідомості. Адміністративна влада ніколи не була лише 

однією з гілок влади, навпаки, вона завжди була «стовбуром», на якому час 

від часу, як «плющ на телеграфному стовпі», з’являлися то ради, то 

парламент, реальна ціна котрих була і є, як з’ясувалося, «копійка в базарний 

день».  

На Заході, принаймні після буржуазних революцій, держава стабільно 

стала «надбудовою», а її самостійність стала стабільно відносною. Гегель 

свого часу обґрунтував сенс державності як форми культурної цілісності: в 

основі держави лежить право, воно – її сутність. А право, як відомо, набагато 

більше, ніж політична доцільність або сукупність інструкцій для чиновників 

[26, 89].  

Отже, ідея безапеляційного рівняння на Захід, м’яко кажучи, не зовсім 

відповідала нашим реаліям. Ми, перебуваючи в колоніальній залежності, 

якщо  були й не азіати, то й не європейці, американцями  чи японцями. І нам 

варто було б визначитися, чи хочемо ми, нинішні, входити в оцю світову 

цивілізацію, передбачувані образи якої зовсім не нагадують ликів мадонн 

італійського Відродження. І тоді слід або не заважати асиміляційним 

процесам і звичними адміністративними методами, які завжди були в нас 

ефективними, створити умови для народження «духу демократії», або, 



133 

 

навпаки, намагатися відійти від краю прірви, розбудовувати церкви, славити 

Бога та сподіватись на його милість.  

Самоідентифікація нації пов`язана з «Революцією гідності», коли 

громадянське суспільство дало відповідь на питання «хто ми?» - європейці чи 

азіати й, які цінності  нам ближчі.  

Відштовхуючись від особливостей розвитку посткомуністичної 

культури України, її історичного контексту та враховуючи ймовірні 

політико-економічні трансформації, можна передбачити три очікувані моделі 

культурно-політичного життя нашого соціуму.  

Перша з них – модель етнокультурної спільноти, тобто культурно-

політична модель організації суспільства на засадах радикального 

націоналістичного розуміння життєвої єдності людей на території України. У 

цій ситуації ми можемо зустрітись як з культурним, так і з політичним 

взаємним недовір’ям регіонів, що призведе до офіційної чи тіньової 

федералізації. У результаті матимемо або громадянське зіткнення, або, у 

кращому разі, справу з цілковито культурно непродуктивною, розтягнутою в 

часі на десятиліття ситуацією. 

Друга модель – політична спільнота. Вона будується на комуністичних 

засадах економічної рівності та другорядності національно-культурних форм 

життя. На такому шляху нас чекає згасання національної активності та 

культурно-політична маргіналізація суспільства. Як і перша, ця модель 

значно поглибить дистресовий досвід нашого етносу й іще більше відсуне від 

«стовпової» дороги постіндустріального суспільства. 

Третя, державно-громадська, модель будується на засадах соціально й 

політично стратифікованого суспільства з розвинутими демократичними 

інститутами. Йдеться про створення на основі продемократичного ядра 

етнонаціонального зв’язку людей (життя, мови, культури) державно-

громадської спільноти сучасного типу – політичної нації.  

Особливість нинішньої історичної ситуації в Україні з її 

етнодемографічним складом і багатофакторним етнополітичним простором 
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полягає в тому, що її етнонаціональний і культурологічний розвиток 

найбільш конструктивним мав би бути саме на цьому шляху. Принаймні, 

економічна криза повинна детермінувати згадані процеси. 

Проте наше життя, принаймні, не має супроводжуватися проявами 

нетерпимості, ненависті й безкомпромісної боротьби проти тих, хто «не так» 

ці процеси розуміє. У демократичному суспільстві не обов’язково співати 

хором. А ми маємо чесно визнати, що при розробці та реалізації реформ, 

Україна з самісінького початку припустилася грубої методологічної 

помилки. В основу трансформаційних процесів було покладено  запозичені 

моделі перетворень.  

Водночас фактично проігнорували цивілізаційні й геополітичні 

особливості нашої держави. А це спричинило розрив між державним 

майбутнім і національним минулим. 

 Постійні хитання між моделями реформ з відвертим схилянням до 

популізму, який набув деструктивних форм, призвели до того, що ми так і не 

реалізували жодної з цих моделей. В результаті чого, люди сповна відчули 

наслідки обох підходів, не дочекавшись якихось позитивних результатів. І 

перестали розуміти і короткострокові, і середньострокові, і, особливо, 

довгострокові цілі й терміни їхнього досягнення.  

Крім того, регіональна, мовна, культурна, конфесійна різнобарвність 

українського суспільства не лише не трансформувалась у потужний ресурс 

зростання держави, а й почала руйнувати її основи, часом набуваючи 

небезпечних ознак суспільного розколу.  

До історично успадкованих розбіжностей додалися й «рукотворні» лінії 

конфлікту між багатими та бідними, між прибічниками тієї чи іншої 

політичної сили, до моделювання й активізації котрих безпосередньо 

долучаються впливові партії та відомі політики [216, 66].  

Брак послідовної державної політики на зближення й інтеграцію 

громадян в єдину політичну націю поглибив процеси атомізації суспільства, 

його поділ на замкнені та потенційно конфліктні групи. 
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 Державницька незрілість управлінських еліт, котрі керуються 

виключно власними політичними й економічними інтересами, детермінувала 

не лише їхню нездатність до консолідації та мобілізації зусиль навколо 

реалізації стратегічних інтересів держави, а й неспроможність бодай 

сформулювати ці інтереси. Країна та її громадяни стомилися розпочинати все 

спочатку. Ми маємо поставити сьогодні амбітну мету – досягти 

максимальної самодостатності у прийнятті доленосних для держави та нації 

рішень, прокладаючи свій власний шлях на основі спільного бачення 

національних перспектив.  

Подолання негативних тенденцій залежного розвитку й імпортованих 

уявлень про «справжню демократію», що сформувалися в Україні внаслідок 

непродуманих, хаотичних, несистемних або незавершених реформ і 

запозичених рецептів успіху інших країн, «можливе лише шляхом здійснення 

масштабної модернізації усього комплексу відносин та інститутів – держави, 

економіки, суспільства» [103, 44]. 

А основними суб’єктами згаданої модернізації мають стати не 

партійно-корпоративні групи й бізнесові клани, а громадянське суспільство, 

держава та національний бізнес. Головним механізмом реалізації цього 

проекту повинна бути не мобілізація державою бізнесу та суспільства для 

досягнення чужих їм цілей, а мотивація перетворення на повноцінних агентів 

розвитку, на партнерів держави. 

 Необхідно лише консолідувати новаторські імпульси, що генерують 

здорові сили суспільства, держави та бізнесу, в єдину загальнонаціональну 

стратегію розвитку країни. Не потрібно вигадувати штучну 

загальнонаціональну об’єднавчу ідею й не потрібно шукати вождя, здатного 

консолідувати роз’єднане суспільство в консолідовану націю.  

Слід переходити до послідовної та системної політики інтеграції 

українського суспільства на основі поступового розв’язання зрозумілих 

людям економічних, соціальних і гуманітарних проблем. Нині суспільство не 

лише готове підтримати таку модернізацію, а й стати її активним суб’єктом і 
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провідником, узяти на себе її реалізацію. Воно вже зрозуміло, що інакше 

бути не може, адже далі межа, за якою втрачається сенс оптимізму. Саме ця 

налаштованість на кардинальні зміни може об’єднати націю, стати головним 

чинником інтеграції та запорукою успішної реалізації стратегічних змін. 

У сучасному світі негативна репутація, або взагалі її відсутність є 

вагомою нестачею для державної політики та для бренду країни, яка прагне 

бути конкурентоспроможною на міжнародній арені. Такі поняття як бренд, 

репутація розглядаються як необхідні складові стратегічного надбання 

держави. Завдяки наявності бренду можна оцінювати держави (як товар): 

агресивні – миролюбні, надійні – ненадійні тощо [103, 46]. 

Тривалий час, Україна в асоціаціях іноземців була маловідома і 

невпливова європейська держава, яка шукає своє місце в світі. З одного боку 

- це молода демократична держава, країна помаранчевої революції, країна 

революції гідності, з відомими на весь світ українцями,  з іншого - 

пострадянська країна, політично нестабільна держава з нестабільною владою, 

проблемами Чорнобиля,  проблемами з Росією, більше того, країна, що 

знаходиться під впливом Росії, має негативний бренд, пов'язаний з високими 

інвестиційними ризиками, корупцією в органах влади. Мало того, це країна, 

значна частина якої окупована сусідом агресором.  

Ці стереотипи та міфи, які переплітаються з реальністю, складалися 

десятиріччями і викоренити їх важко, особливо якщо знаходяться такі самі 

негативні підтвердження їх правдивості в дійсності. 

Утвердження негативного сприйняття України в світі є перешкодою на 

шляху захисту національних інтересів, ефективної партнерської співпраці з 

міжнародними організаціями, отримання тієї ж фінансової допомоги в 

умовах кризи і, зрештою, для спрощення візового режиму громадянам 

України [106, 64]. 

Чинником негативного пливу на міжнародний бренд України виступає 

часта зміна законодавства, оскільки це є ознакою нестабільності законодавчої 

бази держави.  Однією найбільшою проблемою є корупція у вищих ешелонах 
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влади, яка викликає стурбованість не лише у пересічних громадян, але й в 

європейських партнерів, які допомагають реформувати всі сфери нашого 

суспільства.   

Наша держава в останні два роки, активно увійшла у світовому 

інформаційний простір, розширивши комунікаційний вплив. Провідні світові 

ЗМІ, такі як International Herald Tribune, Wall Street Journal, Financial Times та 

інші приділяють достатньо своєї комунікативної площі українським подіям. 

Хоча в умовах ситуації, що склалась на Україні протягом останнього часу, 

(політична криза, економічна та соціальна кризи, крах політичної 

стабільності, які пов`язані, здебільшого, - з корупцією,  окупація території, 

військове протистояння на сході держави,  розділення держави за ціннісним 

принципом, потужна гібридна війна, яка направлена на знищення української 

державності, загроза європейській безпеці) дали поштовх для все більшої 

уваги світовим ЗМІ транслювати українські новини. 

До кризи 2013-2014р. за результатами опитувань іноземних експертів 

риси України виглядали наступним чином [111, 85]:  

Риса Результат опитувань 

В цілому, невідома країна 67,77% 

Культурна нація 38,02% 

Ринок надій 31,19% 

Спортивна нація 19,01% 

Надійний партнер 5,79% 

   Таб. 1 

Україна вже мала певний сформований бренд держави, але в зв’язку з 

кризою, треба говорити не про його поновлення, а про зміну. Не слід 

зациклюватися лише на ЗМІ розвинених країн Заходу. Іноземна преса бачить 

значний науково-технічних потенціал України, вважає нас країною з 

багатими ресурсами (як природними, так і людськими), проте, ми видаємося 

неспроможними належним чином розпорядитися своїми ресурсами. 

Необхідно усвідомлювати, що бренд цінний не сам по собі, а лише як засіб 
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для реалізації зовнішньополітичних інтересів України. Таким чином, 

формувати його треба усюди, де присутні  інтереси нашої держави [106, 70].  

Зокрема, російські електронні ЗМІ не тільки одноосібно формують 

уявлення про Україну, а останнім часом досить часто стають активними 

учасниками внутрішньополітичних процесів у самій Україні.  

Як показує практика, для формування позитивного державного бренду 

України необхідно: 

- здійснювати відповідну  кадрову політику у сфері державного 

управління; 

- подолати корупцію на всіх рівнях владних повноважень; 

- підвищити прозорість у діяльності уряду [114, 87].  

На думку наукової спільноти, для створення, зміни та поширення 

ефективного бренду держави необхідно витратити 15-20 років на 

цілеспрямовану та скоординовану діяльність у зазначених напрямках: 

- налагодити співробітництво та залучення представників урядових 

структур, бізнесових кіл, представників культури, освіти та засобів 

масової комунікації; 

- дослідити сприйняття країни власним населенням та міжнародною 

спільнотою (яка виступає основним об’єктом брендингу), 

використовуючи кількісні та якісні методи дослідження; 

- побудувати брендингову стратегію, яка повинна включати професійну 

модель формування бренду держави та види комунікацій, передбачаючи 

при цьому різні шляхи комунікацій для різних цільових груп (потенційні 

туристи зазвичай трохи відрізняються від інвесторів, хоча і пов’язані між 

собою); 

- створити систему, яка б пов’язувала організації та відділи, що можуть 

бути частиною бренду держави [112, 54]. 

Позитивні та негативні риси міжнародного бренду держави Україна 

наведені в таблиці 2. 
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 Міжнародний бренд української держави 

Позитивні риси Негативні риси 

Демократично цілеспрямована 

держава 

Внутрішня політична нестабільність; 

корумпованість; безвідповідальність;  

некомпетентність державних 

чиновників 

Врівноваженість національного 

характеру 

Закритість органів влади; 

нестабільність законодавства; 

високий рівень податків 

Високий рівень етнічної терпимості Затримки з проведення реформ, їх 

непослідовність 

Високий інтелектуальний потенціал, 

наявність передових технологій 

Несприятливий інвестиційний клімат, 

неузгодженість державних органів 

влади, значна кількість перешкод для 

ведення бізнесу, відсутність 

фінансування державних програм 

Значні перспективи розвитку туризму Перевага декларацій над 

практичними діями; політично-

соціально-економічна нестабільність; 

відсутність фінансування державних 

програм 

Високий потенціал агропромислового 

комплексу 

Відсутність власної політики, щодо 

формування міжнародного бренду 

держави; відсутність фінансування 

державних програм 

Негативні чинники заважають формуванню прозорого, надійного 

міжнародного бренду держави, і створюють перешкоди для встановлення 

тривалих зв’язків нашої держави із іноземними партнерами [102, 300]. 

Для того, щоб задіяти весь брендовий потенціал нашої держави, 

необхідні продумана державна інформаційна політика й чітко спланована 

брендингова кампанія [102, 304].  
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Зокрема, вдалим прикладом інструмента формування бренду 

української держави є фестиваль «Дні України у Великій Британії». Цей 

фестиваль української культури, тривав три дні. Він був  організований 

благодійним фондом Firtash Foundation за фінансової підтримки GROUPDF. 

Протягом трьох днів у Лондоні відомі українські художники, артисти, 

дизайнери та найкращі народні майстри демонстрували весь колорит 

України: її мистецтво, класичну, етнічну та сучасну музику, моду, кухню і 

народні ремесла.  

Одночасно Firtash Foundation щорічно фінансує навчання п'яти 

студентів з України в Кембриджі. 

 Фестиваль української культури вперше відбувся в жовтні 2013 р. Дні 

України у Великобританії покликані ознайомити британців з європейською 

Україною – країною з величезними можливостями і багатою історією. 

Проект націлений на поліпшення сприйняття нашої країни за кордоном, 

формування державного бренду «Україна» як європейської країни з багатою 

спадщиною і яскравою сучасною культурою.  

 У межах фестивалю фонд надає можливість дебютантам українського 

мистецтва виставити свої роботи в одній з найіменитіших галерей Лондона – 

Saatchi Gallery [120, 22].  

Зазначимо, що такі заходи є ефективним інструментом формування 

бренду держави, оскільки представляють державу на світовому рівні 

методами, які є прийнятними та зрозумілими всій світовій спільноті.  

Так, наприклад, у 2010 р. була розроблена цільова програма – 

Фінансової підтримки пропаганди України за кордоном, на яку було виділено 

з державного бюджету понад 20 млн. грн. Зокрема, у квітні 2015 р. в 

Адміністрації Президента України оголосили про створення спеціальної 

групи з просування України на світовій арені, до складу якої увійшли фахівці 

з Адміністрації Президента, Комітетів Верховної Ради України, спеціалісти з 

Міністерства закордонних справ тощо. Крім того, частково, саме з цією 
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метою було створено Міністерство інформаційної політики України          

[120, 24].   

Проте, принаймні поки що державну політику у галузі просування 

державного бренду України на світовій політичній арені складно назвати 

вдалою: за даними компанії Brand Finance, у 2015 р. державний бренд 

України втратив у цінності 45% та став лідером за темпами падіння цінності. 

Найвищу позицію – 45 місце – Україна посіла в 2012-2013 рр., коли її бренд 

оцінювався в $126 млрд. 

 Перше серйозне знецінення бренду української держави відбулось у 

2014 р.: через окупацію Криму Російською Федерацією Україна опустилася 

на 53 позицію. На думку експертів Brand Finance, зниження цінності бренду 

Україна спричинене збройним конфліктом на Сході країни, що в свою чергу 

негативно вплинуло на поведінку інвесторів та настрої споживачів [216, 44].  

Як уже зазначалось вище, динаміка формування та просування 

державного бренду України  має два виміри – внутрішній і зовнішній. З 

одного боку, бренд держави відбиває внутрішні проблеми, багаторічна 

невирішеність яких стримує розвиток українського суспільства. З другого 

боку, світ хотів би бачити Україну надійним і передбачуваним партнером, 

стабільною демократичною державою, яка не створює проблем для інших, а 

навпаки – збагачує світовий економічний, культурний, науковий та 

інформаційний обмін [216, 31]. 

 Проте, поки що передчасно говорити про системні зусилля 

українських органів влади, бізнесу, громадських організацій, спрямовані на 

надання на постійній основі об’єктивних даних про реальний стан справ у 

країні, а також про системне відпрацювання негативу та нейтралізацію 

негативно забарвленої інформації про Україну, що знижує цінність 

державного бренду [175, 305].  

Не менш важливим учасником формування державного бренду є 

національні ЗМІ, які виконують роль провідників найстійкіших уявлень, 

укорінених як всередині країни, так і за її межами.  
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Міжнародне теле- та радіомовлення, зокрема, здійснює Всесвітня 

служба радіомовлення України, яка виробляє та транслює інформаційний 

продукт українською, англійською, німецькою та румунською мовами. 

Національна телекомпанія України, яка наразі працює в форматі 

громадського телебачення (Перший національний телевізійний канал 

України), має ліцензію на супутникове мовлення під логотипом «Перший 

Ukrain».  

Однак доводиться визнати той факт, що засоби масової комунікації 

практично не ведуть політики формування позитивного державного бренду 

України. Переважно стратегії розвитку українських ЗМК зорієнтовані на 

забезпечення і функціонування ринкових і виборних механізмів, де вони 

постають основним інформаційним каналом [176, 123]. 

В усьому цивілізованому світі медіа – це насамперед вигідний бізнес, 

який приносить власникам медіа-імперій чималі прибутки. В Україні у 

розрізі роздержавлення засобів масової інформації, питання «заробляння» 

грошей також стало для вітчизняних ЗМІ, як ніколи, актуальним. Певна річ, 

що обслуговуючи інтереси політичних еліт, заробляючи гроші на політичній 

рекламі та політичній «джинсі», виживати українським ЗМІ простіше. 

Створення інформаційного продукту, покликаного представити Україну на 

світовій політичній арені у вигідному світлі, підвищити цінність 

національного бренду – справа мало того, що неприбуткова, а й така, що 

потребує серйозних капіталовкладень та креативності.  Певна річ, українські 

ЗМІ не мають ніякої мотивації для того, щоб такий інформаційний продукт 

створювати.  

Варто зазначити, що певні кроки із просування інтересів у світі все-

таки здійснюються. Як звітує Міністерство економіки та торгівлі України, у 

межах здійснення реформ в цій галузі розроблено Положення та План 

реалізації Програми просування інтересів України в світі, розроблено Проект 

Державної цільової програми на 2016-2018 рр.  
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Крім того, розроблено та зареєстровано сайт invest.in.ua, який 

позиціонується як  платформ майбутнього порталу  інвестиційних 

можливостей України, зокрема:  

- підготовлено єдиний календар понад 400 подій із політичних, без 

пекових, економічних, бізнесових та культурних питань, де необхідна участь 

України;  

- створено єдиний пул спікерів та єдиний набір повідомлень та системи 

візуальних образів;  

- зібрано базу даних агентів впливу України (політики, журналісти, 

громадські активісти, діячі діаспори тощо).  

Протягом 2015 р. за кордоном було проведено 12 фотовиставок, 

присвячених Україні. Крім того, було здійснено міжнародне дослідження в 

ключових фокус-країнах щодо сприйняття європейської перспективи для 

України [176, 120].  

Прикладом ефективної роботи з просування національного бренду за 

межами держави можна назвати діяльність неприбуткової громадської 

організації «Європейська асоціація українців» із центральним офісом у 

Брюсселі та представництвами в Парижі, Страсбурзі, Мюнхені й Берліні.  

Привертає до себе увагу масштабна та багатовекторна діяльність 

заснованого у 2007 р. міжнародного благодійного фонду «Open Ukraine». 

Уже тепер значну роль у підвищенні інвестиційної привабливості України 

відіграє громадська організація «Бізнес- Рада «Україна–ЄС».  

 Експерти зазначають, що хоча, з одного боку, українські неурядові 

організації та рухи останніми роками починають відігравати все активнішу 

роль у розширенні інформаційної присутності України, підвищенні цінності 

її національного бренду, просуванні її товарів, лобіюванні національних 

інтересів тощо, тому діяльність деяких із них є функціонально 

продуктивною, з іншого – масштаби й результативність їх діяльності 

неможливо порівняти з такими громадськими структурами, як, наприклад, 

німецький Фонд ім. Ф. Еберта, Британська Рада (British Counсіl), Альянс 
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Франсез, не говорячи вже про розгалужену глобальну мережу американських 

різнопрофільних неурядових організацій. Однією з головних причин 

ефективності названих структур є те, що вони працюють у постійній 

системній взаємодії з державними органами, отримуючи при цьому належне 

фінансування [198, 11]. 

 Отже, сучасна парадигма формування  позитивного бренду України 

зорієнтовує нашу державу стратегічно мислити, що зумовлює здійснювати  

якісно нові підходи до аналізу міжнародних відносин, глибинного 

осмислення новацій зовнішньополітичних комунікаційних технологій у 

контексті реалізації національних інтересів. І якщо Україна прагне 

підвищити цінність національного бренду та зрештою сформувати потужний 

державний бренд, вона, безперечно, має виробити чітку стратегію та 

консолідувати зусилля органів влади, бізнесу, неурядових організацій та 

національних ЗМІ.  

 

3.3. Регіональний аспект формування бренду держави в Україні 

 

Для того, щоб сформувати бренд держави та підвищити його цінність, 

як в середині країни, так і на міжнародній арені, вкрай необхідно, щоб 

кожний регіон держави прагнув до того, щоб бути унікальним. Крім того,   

причому визнання «успішності» навіть найменшого міста залежить від 

визнання успіхів регіону та країни в цілому, і навпаки. Саме на цьому тлі 

особливо гостро усвідомлюється значущість брендингу регіонів.  

Брендинг регіону невіддільний від процесів підвищення його 

конкурентоспроможності, це пов`язано з тим,  що бренд за своєю природою є 

демонстрацією конкурентних переваг і, відповідно наділений, більшою 

вартостю. Крім того, бренд регіону є важливим елементом забезпечення 

соціальної стабільності. Це досягається завдяки тому, що бренд підвищує 

рівень самооцінки місцевих жителів, роблячи їх проживання більш 

комфортним і менш конфліктним.  
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Щоб досягти успіху й підвищити бренд регіону, необхідно: 

по-перше, треба визначити основних споживачів бренду території, 

суб’єктів, які зацікавлені або можуть вплинути на його розвиток;  

по-друге, органи місцевої влади повинні бути ініціаторами створення 

бренду регіону;  

по-третє, фізичні та юридичні особи, які перебувають на цій території, 

повинні бути залучені в процес брендингу, розуміючи, що в регіоні, який 

володіє сильним брендом, що всіма впізнається, престижніше і приємніше 

жити і працювати.  

Бренд територій не складається природним шляхом – він є продуктом 

спланованої та системної діяльності з формування і просування бренду, що 

передбачає існування певного механізму, який концентрує у собі ряд 

взаємозалежних елементів, задіяних у цьому процесі. Запуск, тобто 

ефективна реалізація цих елементів, означає брендинг регіону. 

Виокремимо, базові елементи брендингу регіону:  

- вироблення ідеї та концепту регіонального лідерства; 

- вибір сегмента регіонального лідерства;  

- формування лідерського бренду території; 

-  просування, розвиток і відновлення регіонального лідерського 

бренду;  

-  його відносини й кооперація із брендами інших регіонів. 

Головним результатом впровадження вдалого бренду регіону є 

підвищення рівня його економічного, соціального, культурного та фізичного 

розвитку.  

Головною умовою успішного брендингу є активний діалог і 

співробітництво між відповідними суб’єктами, як-то: компанії, місцеві 

політики та адміністрації, об’єднання, асоціації, некомерційні організації, 

культурні й релігійні установи і т. ін.  

Незважаючи на те, що в багатьох випадках бачення та інтереси 

окремих суб’єктів різні й, на перший погляд, не мають синергії, однак 
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приватні інтереси повинні бути тут частково посунені на користь гнучкості 

та конкурентоспроможності розвитку регіону. Регіональний брендинг, 

заснований на концепціях взаємодії і співпраці, надає перспективну 

можливість для координації різних суб’єктів не тільки в рамках одного 

проекту, а і в рамках безперервного розвитку території, а також інтеграції 

раніше різнорідних сил в один ефективний комплекс. 

Основними конкурентними перевагами регіону можуть, наприклад, 

бути: 

 – обсяг ринку й величина платоспроможного попиту, 

 – розвиненість інфраструктури, 

 – культурний і оздоровчий потенціали території, 

 – багаті сировинні ресурси, 

 – різні характеристики робочої сили (наприклад, фахівці певного 

профілю, рівень кваліфікації, дешевизна робочої сили) та ін.  

Здійснення брендингу регіону на міжнародному і національному 

ринках – це глобальне й локальне змагання за вітчизняних і закордонних 

споживачів, туристів, інвесторів, банкірів, кредитні організації, ділові кола, 

підприємства, робочу силу, благодійні фонди, владні структури, засоби 

масової інформації та комунікації, наукові, технічні, освітні, просвітницькі, 

культурні, спортивні програми і проекти.  

Факторний аналіз сили бренду регіону за методом Interbrand припускає 

комплексну оцінку впливу семи факторів: лідерство, стабільність, ринок,  

географічне охоплення,  тенденції росту і здатності розвитку,  підтримка, 

захист. 

Одержання вигоди й користі від просування бренду регіону має бути 

очевидним та загальним. Ідеться про концепт, що народжує довіру та 

взаємну зацікавленість різних людей, про конструктивну модель, що 

органічно зв’язує та поєднує представників вищих, середніх і нижчих 

соціальних груп, які утворюють реальну структуру місцевої громади.  
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Ідея, закладена у бренді регіону, повинна поділятися всіма, викликати 

гордість, самоповагу, становити славу, приносити дивіденди.  

Зазначимо, що регіональний бренд – це завжди результат консенсусу, 

обговорення та компромісу.  

Спеціальні стратегії позиціонування регіонів почали розроблятися й 

здійснюватися у світі за допомогою багаторівневих систем брендингу після 

Другої світової війни. Порівняно швидке відновлення зруйнованих міст і 

сільських районів у Західній Європі та Японії, їх наступний стійкий розвиток 

багато в чому стали можливими завдяки ефективному брендинг-

менеджменту територій. Він спирався на:  

- етнічні, культурні й історичні традиції;  

- «енергію» місцевих жителів;  

- оригінальні експортні маркетингові продукти (ідеї, товари і послуги);  

- зовнішні та внутрішні інвестиції; 

- імміграційні потоки, туризм; 

- дієздатне партнерство і відповідальну політику державного, 

муніципального, приватного та суспільного секторів економіки.  

На початку XXI ст. подібні завдання змушені вирішувати й українські 

регіони: від тактики виживання переходити до стратегії ефективного 

розвитку. 

Варто зазначити, що брендинг міста – процес ще більш захоплюючий, 

ніж брендинг цілих країн і регіонів. Здавалося б, простіше знайти унікальну 

рису одного міста, ніж усієї країни, однак справді яскравих рішень у цій 

царині історія брендингу знає не так вже й багато. Найближчим часом 

українським містам доведеться зіштовхнутися із жорсткою територіальною 

конкуренцією за ресурси розвитку, інвестиції, інформаційні потоки, 

талановитих викладачів, лікарів, менеджерів, туристів.  

В умовах, коли населення країни щорічно скорочується, для більшості 

поселень успіхи у цій боротьбі будуть питанням виживання, адже товари, 

капітал, робоча сила стають більш мобільними. Інтернет проникає у 
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віддалені куточки й зрівнює їхніх жителів у доступі до інформаційних 

ресурсів. Зручне географічне положення або наявність корисних копалин уже 

не гарантують території економічний успіх. Як у такій ситуації містам 

України знайти свою економічну й культурну нішу? Кращий спосіб – 

терміново освоювати технології маркетингу та брендингу міст [12, 22]. 

Багато дослідників, зокрема П. Шляхтун, вважають, що до числа 

суб'єктів політики належить кожен, хто так або інакше, прямо чи 

опосередковано бере участь у політичному житті. Тобто кожен член 

суспільства в тій чи іншій формі приймає участь у формуванні державної 

політики. 

 Прийнято виокремлювати три сектори суспільства – влада, громада та 

бізнес. На основі такого поділу, на нашу думку, в Україні можна визначити 

декілька типів суб’єктів, що формують державну політику брендингу 

територій або впливають на її формування:  

- органи влади: центральний рівень (Президент України, Міністерство 

закордонних справ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та 

ін.);  місцевий рівень (державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування); 

- громадські організації;  

- місцеві бізнесові  структури.  

Особливістю будь-якої сучасної держави є колективність, що жорстко 

прив'язана до певної території, так званий  – територіальний імператив. 

Політична організація сучасного світу базується головним чином на поділі 

країн і народів за територіальним принципом. Причому, у межах цих 

територій немає іншої влади, крім влади суверенної держави, юрисдикція 

якої поширюється тільки на цю територію. 

 Як підкреслював практично в усіх своїх роботах з теорії держави 

французький теоретик права і держави Л. Дюгі (Léon Duguit), «характер 

держави може і повинен визнаватися тільки за колективністю, котра володіє 

політичною владою і що мешкає на певній території» [3, 54].  
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Територіальність у політиці проявляється у формі цілеспрямованої 

діяльності політичних акторів, що інституціоналізують простір відповідно 

власних інтересів з метою контролю та використання ресурсів цього 

простору.  

Тому, держава та її адміністративні одиниці (міста, області, автономії) 

є політичними територіями. Більш того, ці політичні території виступатимуть 

політичними інститутами, що обумовлюють характер сучасної політики 

брендингу.  

Зазначимо, що у сучасній політичній науці та інституціональній 

методології, категорія «інститути» має різне трактування: «колективна дія по 

управлінню індивідуальним та встановлення зразків взаємодії в соціумі 

(O'Donnell G.,1994), «обмеження, що встановлені політичними акторами, які 

структурують політичне, економічне і соціальне взаємопорозуміння в 

суспільстві. Вони можуть мати неформальні прояви (поведінкові табу, звичаї, 

традиції і ритуали, соціальні норми, кодекси честі) і формальні правила 

(конституції, закони, авторські та громадські права). Встановлюючи ці 

«правила гри», система затверджує і санкції за їх невиконання теж 

інституційного змісту (North D.C., 1991). Вони можуть бути тривалими і 

здатними до повторення у часі і просторі (Е. Гідденс), і від того, мають 

здатність стати правилами і процедурами індивідуальних взаємовідносин на 

різних рівнях (К.А. Shepsle, 1989) та в процесі прийняття рішень і системи 

стимулів (А. Степан).  

Вказані інституційні норми та правила, з часом чи при цілеспрямованої 

політиці стають спільними стратегіями (S.Crawford, E. A.Ostrom,1995) та 

діючими практиками (Р. Hall, 1992, 1996), утворюючи соціальний, 

політичний, економічний дисплей на певній території. Неоінституціоналісти 

вважають, що при аналізі взаємодії між людьми необхідно враховувати 

певного роду витрати – «трансакційні витрати», які визначаються як 

«витрати ресурсів (грошей, часу, праці і т.п.) для планування, адаптації та 
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контролю за виконанням узятих індивідами зобов'язань у процесі 

використання прав власності і свобод, прийнятих в суспільстві» [12, 30].  

Виходячи з зазначеного, можна виділити ключові елементи території, 

які роблять її політичним інститутом: 

 - політико-адміністративні кордони території як межі її юрисдикції; 

 - влада як територіальна бюрократія, що має монополію на 

керівництво суспільними процесами тільки в своїх кордонах; 

 - територіальна громада, яка залучена до суб’єктно-об’єктних 

політичних взаємовідносин, має політичну ідентичність та право «самостійно 

вирішувати питання місцевого значення» [10, 191]; 

 - законодавчі та нормативно-правові підстави функціонування 

території як політичного інституту, що визначають її суверенітет (чи інший 

політичний статус у межах територіальної ієрархії) і відповідно 

регламентують процеси артикуляції політичних інтересів у контексті її 

внутрішньої ієрархії та зовнішніх стосунків (Розділ ІХ Конституції України 

«Територіальний устрій України») [4, 64];  

- територія як електоральна адреса з певними політичними 

мотиваціями, моделями політичної поведінки, на що спрямовані стратегії і 

тактики виборчого процесу.  

Різновидами політичних територій можуть бути території:  

- глобального (мега)рівня (наднаціональні утворення – ЄС, ШОС);  

- макрорівня (національні суверенітети, де автором у контексті їх 

брендингу будуть вживатися як «держави-нації»); 

 - мікрорівня (регіони та субрегіони, що співпадають з територіально-

адміністративними складовими держави – міста, райони та що не 

співпадають, маючи історико-ментальні кордони – Буковина, Кузбас, 

Голівуд).  

Базовою категорією наукового пошуку у контексті брендингу території, 

Т. Нагорняк вважає за доцільне використовувати категорію «політична 

територія» як простір, що в наслідок цілеспрямованої діяльності політичних 



151 

 

акторів, має інституційний статус та офіційно визнані атрибути 

функціонування (назва/кордони, владні інститути, адміністративний, 

ідеологічний та громадський устрій). Неполітичні території мають статус 

природних територіальних одиниць (водний, повітряний простір, надра 

землі) і не є предметом політичного брендингу. Територія цікавить автора як 

політичний інститут – суб’єкт політичних відносин, що має політико-

правовий статус, виступає носієм ресурсів (аутентичних та симулякрів), 

використання яких, за умов цілеспрямованої стратегії та корекційних 

політичних практик, можуть зробити територію брендом і відповідно 

підвисити її рейтинг у світі та в очах її мешканців. Брендинг території 

визнається як цілеспрямована діяльність політичних суб’єктів по створенню, 

корекції та просуванню позитивного образу території у 

зовнішньополітичному та внутрішньополітичному полі [127, 261]. 

  У результаті прискорення глобалізаційних процесів державам 

доводиться приймати рішення, виходячи з багатосторонніх міжнародних 

домовленостей і правил, а також з необхідності враховувати 

внутрішньодержавні обмеження, пов’язані із забезпеченням національної 

безпеки і прав людини. 

 В епоху економічної глобалізації, системи національного економічного 

управління, зберігають свою виняткову важливість, однак вони все більше 

повинні відповідати міжнародно-правовим режимам. Можливості 

застосування традиційних інструментів внутрішньої економічної політики, 

щодо національних ринків обмежуються. Для ефективної роботи 

внутрішньодержавне економічне управління не може не відповідати вимогам 

глобальної економічної інтеграції. Як внутрішньодержавна, так і міжнародна 

політика держав все більше підпорядковані міжнародно-правовим режимам в 

галузі економічного управління: режиму найбільшого сприяння та 

національного режиму. Держави оберігають свій суверенітет, який в 

результаті поглиблення глобалізації та інтеграції світової економіки стає все 

більш обумовленим не лише державними правами інших держав, але також 
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повноваженнями наддержавних міжнародних організацій. Неминуче вплив 

глобалізації на національну економічну систему, зростання взаємної 

економічної залежності держав зумовлюють діяльність суверенних держав у 

зовнішньополітичній сфері [127, 262]. 

 У результаті глобалізації та зміни геополітичної ситуації в світі у 

більшості держав стала слабкішою здатність діяти односторонньо, але 

посилилися можливості використання багатосторонніх міжнародних форм. 

Економічна глобалізація випереджає глобалізацію політичну, але в межах 

діючої системи міжнародних відносин, заснованої на сучасному 

міжнародному праві, держави не зацікавлені поступатися своїм 

суверенітетом [127, 263].  

Для успіху та позиціонування в умовах глобалізованої ринкової 

економіки вирішальним чинником є формування відмінних характеристик 

територій. Ідентифікація територій може складатися з наступного набору 

ключових компетенцій,  які представлені на мал.1[65, 12].  

 

Мал. 1. Ключові елементи теорії ідентифікації території 

Єдиної методики стратегічного маркетингу території поки не 

вироблено, проте можна перерахувати низку важливих етапів у процесі 

ідентифікації території та створення стратегічного плану її розвитку           

[76, 203].  
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При проведенні маркетингу територій необхідно спочатку дати 

експертну оцінку місця за кількома показниками, після чого виявити 

ключові конкурентні компетенції, на які буде згодом ставитися наголос.  

Далі створюється девіз території, який і будується на основі  SWOT-

аналізі.  

Покупцями послуг території є фізичні та юридичні особи, які або мають 

важливе значення для неї (наприклад, бюджетоутворюючі підприємства), 

або представляють для неї інтерес (разові відвідувачі), або є небажаними 

(кримінальні елементи, бродяги та інше). 

В цілому виділяють чотири великих цільових ринка покупців: 

 туристи;  

 жителі й працюючі за наймом;   

 об’єкти галузі економіки (промисловість, торгівля тощо) та інвестори;  

 зовнішні ринки ( мал. 2). 

 

Мал. 2. Цільові ринки покупців товарів та послуг 

Ринок тимчасових відвідувачів складається з ділових (бізнесмени, 

відряджені особи) та приватних відвідувачів (туристи, мандрівники, друзі чи 

родичі). Кожен відвідувач витрачає гроші на харчування, нічліг, купівлю 

різних товарів і послуг. Ці витрати мають ефект мультиплікатора на доходи 

населення, зайнятість і податкові надходження до бюджету.  

Населення – це другий важливий цільовий ринок. Території прагнуть 

або найняти додаткову некваліфіковану робочу силу, або поліпшити 

демографічну ситуацію, або залучити високооплачуваних працівників на 

фахівців з різних галузей.  
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Галузі економіки та інвестори – це третя категорія цільових ринків. 

Будь-яке місто або регіон прагне поліпшити своє економічне становище, щоб 

створити для своїх мешканців робочі місця та отримати додаткові доходи до 

бюджету. Важливу роль тут відіграє відповідність території чинників 

розміщення продуктивних сил: інвестиційного клімату, якості життя, 

доступності, якості трудових ресурсів. 

Регіональні та міжнародні ринки – це четверта група цільових ринків. 

Активність регіону на цих ринках виявляє здатність країни або регіону 

виробляти товари та послуги, в яких зацікавлені фізичні та юридичні особи, 

що знаходяться за його межами [76, 204].  

Одна з основоположних функцій маркетингу регіонів – це їх 

позиціонування серед інших регіонів, а також позиції на міжнародних 

ринках. Це допомагає побачити, в яких напрямках діяльності та ринку збуту 

даного регіону доцільно концентрувати свої зусилля. Позиціонування 

регіонів тісно пов’язане з поняттям ідентифікації та рівнем 

конкурентоспроможності. Існують  наступні стратегії маркетингу території, 

за якими надалі і будується позиціонування (мал. 3). 

 

Мал. 3. Стратегії маркетингу території 

Одним з інструментів позиціювання території є створення 

відповідного бренду [80, 6].  Національна програма державного брендингу 

має підкреслити значущість внутрішньої політики та практики 

господарювання у формуванні зовнішньої політики держави, оскільки саме в 

цій галузі відбувається концентрація ресурсів і зусиль, необхідних для 

реалізації цілей у міждержавних відносинах. Йдеться про ефективне 
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функціонування всіх державних і суспільних інституцій та механізмів, 

результатом якого є впливовість держави у сфері міжнародних відносин    

[79, 115].  

В глобальному та регіональному змаганні держав (урядів) та інших 

суб’єктів (політичних, фінансово-економічних, військових, громадських 

тощо) сьогодні настільки зросло значення бренду держави, що деякі 

авторитетні зарубіжні й вітчизняні фахівці (Е. Коен, Д. Вулсі, І. Панарін, 

В. Горбулін) визначають концепцію «четвертої світової війни», яка є 

переважно інформаційно-психологічною за методами ведення, і яка 

розгорнулася невдовзі після закінчення третьої – «Холодної війни» – і 

триває досі. Іншими словами, вони визнають, що масштаби проектів, що 

здійснюються у теперішній час за допомогою так званої інформаційної зброї 

цілком можна порівняти з результатами воєнно-стратегічних операцій       

[79, 116]. 

У сучасному мінливому світі стрімко зростає вартість нематеріальних 

активів – брендів, інформації, знань. Також, особливістю нашого часу є 

глобалізація і тенденція до «стирання» кордонів держав. Важливим 

чинником, що визначає місце регіону в світі, стає його присутність у 

віртуальному символічному просторі (телебачення, Інтернет, мобільний 

зв'язок і т.д.). 

У такій ситуації на перший план виходить конкуренція міст за частку 

споживачів, туристів, інвестицій, поваги та уваги. Мегаполіси стають 

точками тяжіння і міжнародного суперництва в області капіталів, талантів, 

вражень і слави.  

Брендинг регіону невіддільний від процесів підвищення його 

конкурентоспроможності, оскільки бренд за своєю природою є 

демонстрацією конкурентних переваг і, відповідно, більшої вартості. 

Брендувати – це означає додавати вартість. Існує небагато спеціалістів з 

брендінгу територій в світі, це К. Асплунд (США), С. Анхольт 

(Великобританія), Т. Міхан (Великобританія), Т. Ахелісом (Німеччина), Е. 
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Нескоромна (Росія), С. Переслегін (Росія), М. Кошелюк (Росія), І. Важеніна 

(Росія) та інші. Наприклад, за підрахунками С. Анхольта бренд «Росія» має 

вартість близько 600 млрд. доларів, причому зараз Росія не займається 

територіальним брендингом. Але якщо їм займатися цим питанням зі 

стратегічним «розмахом», то вартість бренду, може зрости приблизно в 20 

разів, тобто скласти близько 10 трл. доларів. Це більше, ніж вартість нафти і 

газу, які експортує Росія.  

Крім усього, бренд регіону є важливим елементом забезпечення 

соціальної стабільності. Це досягається за рахунок того, що бренд підвищує 

рівень самооцінки місцевих жителів, роблячи їх проживання більш 

комфортним і менш конфліктним. У сучасній Україні відносини між 

центральними і регіональними елітами носять неформальний, суб'єктивний 

характер і в цих умовах бренд регіону може стати потужним інструментом як 

захисту фінансових та інших інтересів регіону від центру, так і 

цивілізованого тиску на нього [12, 30].  

Наприклад, територіальний бренд «Одеса» настільки багатогранний на 

даний момент, що складно виділити основу позиціонування, яка привернула 

б у місто цільові аудиторії і слідом за ними інвестиції. А зробити це 

необхідно, оскільки бренд створюється в зоні перетину сильних сторін міста і 

потреб цільових груп.  

Якщо говорити про враження, яке супроводжує Одесу, то можна 

сказати, що це фактично найяскравіше місто України. Це враження базується 

на творчому, культурному, курортному і торговому потенціалах міста. 

«Перлина у моря», «Південна Пальміра», мабуть, найточніше висловлюють 

враження про Одесу. 

 При слові «Одеса» у багатьох відразу виникає багато бурхливих 

приємних асоціацій і спогадів. У першу чергу, завдяки одеситам, яких знає 

увесь світ. Не кажучи про те, що сама назва «Одеса» приваблює своєю 

милозвучністю, тому так називають міста в інших країнах. Наприклад, у 

США є Одеси: Odessa, Delaware; Odessa, Florida; Odessa, Gulf of Mexico; 
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Odessa, Michigan; Odessa, Missouri; Odessa, Nebraska; Odessa, Texas; Odessa 

College; Odessa, Virgin Islands; Odessa, Washington. Ще є Одеси в Канаді та 

Бразилії.  

У часи Радянського Союзу Одеса була одним з найбільших всесоюзних 

курортів. Щоліта в Одесу приїжджає багато відпочиваючих, для того щоб 

оздоровитися і зарядитися тією енергією, яку випромінює це місто.  

Сьогодні Одеса – красиве місто України, як незалежної держави, 

відповідно деякі складові бренду міста необхідно направляти на пошук нових 

можливостей, яких не було за часів СРСР. Ще слід зазначити, що в 2006 р. 

Одесі, завдяки високим показникам та економічному зростанню міста світове 

рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло довгострокові рейтинги в 

іноземній і національній валюті, як «стабільні»[13, 36].  

І таких регіональних «перлин» на карті України, насправді, безліч. Тож 

регіональний брендинг, по суті, має стати однією з найважливіших складових 

частин бренду держави в цілому.  

Поєднання регіонального бренду та системи комерційних та 

некомерційних брендів створить системний синергетичний ефект у вигляді 

зростання економічної стійкості та довгострокової ринкової 

конкурентоспроможності як брендів-товарів, брендів-організацій, брендів- 

особистості, так і бренду регіону в цілому.  

Дизайн регіонального бренду має потужний вплив на його 

привабливість, а тому є важливим для розвитку регіонального брендингу. 

Брендування регіону передбачає розробку загального стилю бренду, 

візуальних складових у вигляді логотипу, слогану, що відображає стиль, 

місцеві атмосферу та емоційний настрій.  

Оптимальний формат регіонального бренду передбачає гармонійне 

поєднання традиції регіону та його сучасність. Створення бренду вимагає 

пошуку родзинки регіону або хороший інформаційний привід.  

Соціально-економічне, наукове, культурне життя підкидає приводи 

регулярно, але ми часто не вміємо ними користуватися. Багато українських 
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міст розробляють логотипи, створюють місії, починають розбудовувати 

бренди своїх територій. Наприклад, Київ – «Місто, де все починається», 

Чернігів – «Місто легенд», Харків – «Високотехнологічне місто з великими 

можливостями», Дніпропетровськ – «Місто реалізації можливостей», Ялта – 

«Місто щастя», ще одно «Місто щастя» – Хмельницький, Луцьк – «Приємне 

відкриття», Запоріжжя – «Місто майбутнього». То ж процес брендування 

територій в Україні розпочатий, необхідно зробити наступний крок до 

розширення меж цього процесу до масштабів регіонів, областей України. 

 У багатьох країнах державна політика розвитку рекреаційних 

формувань проводиться у межах регіональних програм економічного 

розвитку і спрямована на розвиток депресивних регіонів. Вона сприяє 

економічному розвитку тих регіонів, де немає жодних перспектив розвитку 

індустрії, цим забезпечує зростання доходів населення і збереження 

історичного та культурного середовища. Розвиток рекреаційних формувань 

забезпечує надходження значних капіталовкладень та суттєво розширює 

сферу зайнятості населення.  

Індустрія оздоровлення та відпочинку сприяє загальному розширенню 

сфери обслуговування (комунального, побутового, культурного). Регіони, які 

використовують свій туристичний та рекреаційний потенціал, створюють 

додаткові робочі місця, залучають інвестиції, розвивають місцеву 

інфраструктуру, підвищують доходи та добробут населення. Розвиток 

туризму та рекреаційних формувань відносяться до галузей «зеленої 

економіки», що сприяє економічному розквіту регіону не погіршуючи якості 

навколишнього природного середовища. Світова тенденція розвитку «зеленої 

економіки» привертає до себе все більше уваги, тож просування іміджу 

регіонального бренду через створення позитивного еколого-економічного 

образу буде підсилювати його сприйняття потенційними споживачами       

[21, 2].  

Подолання гострої фінансово-економічної кризи в Україні вимагає 

комплексного підходу до вирішення низки соціально-економічних, 
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політичних, управлінських проблем, що оптимально реалізується у форматі 

регіонального бренду.  

Вибір стратегії формування бренду регіону, який передбачає 

одночасний розвиток системи комерційних та некомерційних брендів 

дозволить регіонам:  

- самостійно ідентифікуватись, враховуючи власну особливість та 

привабливість;  

- стати інноваційними центрами, що привабить до співпраці 

інтелектуальний та фінансовий капітал;  

- приверне увагу туристичних потоків; 

- деполяризує інфраструктуру у сільській місцевості й покращить 

загальний рівень добробуту населення [25, 11].  

Стратегія формування регіональних брендів створить здорову 

конкуренцію між регіонам. 

На відміну від багатьох управлінських технологій, концепція 

брендингу території не є продуктом фундаментальних або науково-

прикладних досліджень, а виникає на основі швидко зростаючої кількості 

практик конкретних територій.  

Кожен регіон, в силу індивідуальності свого розвитку, повинен мати 

власну стратегію стійкого розвитку, яка буде враховувати його сильні 

сторони.  

У недалекому минулому регіони робили основний акцент у розвитку на 

розширенні промислової бази, а зараз промисловість може в окремих 

випадках заважати динамічним і багатим містам. Виробничий сектор 

поступається таким напрямками як управління, фінанси, консалтинг, 

прикладна наука, інформаційні технології і т. п. Все це забезпечує великі 

заробітки городянам і великі доходи бюджету. Розвивається, так звана, 

«економіка вражень». Економіка подій стає важливим напрямком 

інвестиційної політики багатьох міст.  
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Окрім прямої економічної вигоди, організація яскравих і святкових 

подій – це декларація процвітання регіону. Регіон, який прагне до успіху, 

повинен взяти на озброєння такі інструменти як: фестивалі, марафони, свята, 

урочистості. Бренд регіону – це територіальна ідентичність, системно 

виражена в яскравих і привабливих ідеях, символах, цінностях. Це 

візуальний або віртуальний символ, позитивний «фірмовий» ознака, за якими 

споживачі ідентифікують регіон, «розкручена» товарна марка, яка формує 

або підтверджує його репутацію [25, 14]. 

Територіальний брендинг надає великі можливості, якщо правильно до 

нього підійти, він пов'язаний зі створенням айдентики регіону, не 

позбавленої смислу та ідеї, інтеграції її в систему комунікацій. На 

початковому етапі розробки бренду завдання зводяться до виявлення 

стереотипів, уявлень і асоціацій, які потім лягають в основу айдентики. Для 

абсолютно будь-якої території можна знайти передумови для акцентування 

територіальної ідентичності, навіть якщо на перший погляд здається, що їх 

немає.  

Якісний брендинг території – це тривалий, дорогий і складний процес, 

який вимагає залучення серйозних дослідницьких, аналітичних та експертних 

ресурсів, професійних команд розробників. Для ефективної розробки бренду 

території необхідний аналіз значного масиву даних, збір соціологічної 

інформації, залучення фахівців в області маркетингу, брендингу, дизайну, 

реклами та піару [37, 18]. 

Прикладом практичного застосування напрацювань в галузі 

регіонального брендингу також є Дніпропетровська область, в якій 

підвищення конкурентоспроможності регіону визначено одним із основних 

напрямків діяльності. Зокрема, у 2010 р. було прийнято Програму 

формування позитивного сприйняття Дніпропетровської області, 

розрахованої до 2015 р. У регіоні стрімко набирає обертів організація 

міжнародних виставок та конференцій, головна мета яких вигідно 

репрезентувати Дніпропетровську область на зовнішньополітичній арені.  
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Активну діяльність щодо внутрішнього та зовнішнього 

Позиціонування регіону, вела Сумська область. Із грудня 2010 р. в області 

працював принцип «Єдиного інвестиційного вікна», який давав змогу 

оформити всі дозвільні документи за максимально короткі терміни. Крім 

того, при голові Сумської обласної державної адміністрації було створено 

Раду із залучення інвестицій, яка затверджувала оперативний пан реалізації 

інвестиційних проектів, призначала відповідальних і терміни виконання. У 

такий спосіб обласна рада забезпечувала захист інвестицій і повний цикл 

адміністративного супроводу.  

З метою підвищення інвестиційної привабливості Львівської області 

щороку відбувається Трускавецький інвестиційний форум. В області 

функціонує також громадська організація – Асоціація інвесторів [172, 76].   

Зазначимо, що в процесі формування державного бренду незалежної 

української держави брендинг регіонів посідає особливе місце, оскільки 

фактично державний бренд України складається з регіональних брендів, 

однак при цьому не є тотожним простій сукупності цих брендів. Брендування 

українських регіонів, на нашу думку, вирішує головне завдання державного 

брендингу – підвищення цінності та ціннісних характеристик країни, 

оскільки бренди окремих регіонів найкраще презентують національну 

самобутність країни в цілому.   
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Висновки до розділу 

Якщо взяти за основу хронологічний принцип, то формування бренду 

незалежної української держави можна розділити на три основні етапи:  

перший етап характеризується стихійністю, який відбувався без 

належної державної інформаційної підтримки й під потужним впливом 

інформаційної політики зарубіжних держав; 

другий етап – розпочався з підйому демократичних перетворень, які 

пов`язані з «Помаранчевою революцією», коли Україна задекларувала себе з 

позицій європейської держави. 

 Закінчився цей етап, на жаль, втраченими можливостями, зокрема, не 

було розроблено української інформаційної стратегії (уряд характеризувався 

як неконсолідований), посилився вплив «третіх» країн, країну «лихоманило» 

від криз (політичних, економічних, соціальних, культурних, інформаційних). 

Закінчився цей етап нав`язуванням суспільству -   авторитарних тенденцій 

управління державою; 

третій етап – характеризується цілеспрямованим формуванням бренду 

держави, який пов'язаний  з «Революцією гідності», яка дала можливість 

нації ідентифікувати себе, що відобразилось в стратегії розвитку України. 

Негативний вплив на формування сучасного бренду української 

держави має проблема неефективності та неадекватності рішень політиків, 

яка криється не лише у стосунках між тими, хто приймає політичні рішення, і 

тими, хто насправді розуміється у ситуації – експертами, фахівцями тощо. 

Велика проблема криється також у нездатності осіб, які приймають політичні 

рішення, чути одне одного.  

Надзвичайно красномовним у цьому відношенні є сприйняття і 

ставлення влади до опозиції, яка мусить представляти та артикулювати 

альтернативні погляди і пропонувати альтернативні рішення.  

Об’єктивне оцінювання стратегії формування бренду української держави 

дає змогу визначити основні напрями її реалізації: зокрема,  втілення в життя 

національної програми з державного брендингу, яка зумовлюється 
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стабільністю суспільства; належним рівнем національної свідомості та 

політичної культури української нації; належним фінансуванням з боку 

держави (а також залученням коштів з неурядових джерел).  

Сучасна парадигма політичної культури зумовлює якісно нові підходи до 

аналізу міжнародних відносин, глибинного осмислення новацій 

зовнішньополітичних комунікаційних технологій у контексті реалізації 

національних інтересів.  

Використання західних концептуальних підходів та дистанціювання від 

«східних сусідів» дає чітке розуміння напрямку формування бренду 

української держави та механізмів позиціонування бренду держави на 

світовій політичній арені.  

Негативним чинниками, які знижують цінність державного бренду 

України є як об’єктивні обставини – збройний конфлікт на Сході країни, у 

зв’язку із чим відбулась втрата інвесторів (особливо у галузі промисловості), 

тимчасова окупація Криму; так і суб’єктивні, внутрішньополітичні чинники – 

такі, як відсутність чіткої стратегії формування національного державного 

бренду, відсутність «національної ідеї» та консолідації зусиль органів 

державної влади, бізнесу, неурядових громадських організацій, 

представників України за кордоном (діаспори) та українських ЗМІ в 

напрямку формування та підвищення цінності бренду держави.  

Крім того, до негативних  чинників слід віднести корумпованість 

нашого суспільства, відсутність дієвих та ефективних реформ. 

Одним,  із ключових складників державного бренду України є фаховий 

брендинг регіонів, які репрезентують культурний код та національну 

самоідентифікацію українців. Попри те, що державний бренд України не 

зводиться до простої суми регіональних брендів, однак саме завдяки ним 

презентує свою цінність та потенціал.  
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 ВИСНОВКИ 

 

Зміст поняття «бренд» визначається як штучно створений образ товару 

(послуги), який спрямований на його позиціонування й забезпечення сталої 

присутності в інформаційному просторі.  

Бренд держави можна визначити як уявлення про державу в свідомості 

ключових дійових осіб світової політики, що приймають рішення. Найбільш 

значущими в такому випадку є саме ті уявлення про державу,  які лягають в 

основу політичних рішень. 

Бренд формує у свідомості аудиторії сприйняття  властивостей товару 

через символи і знаки, тому він включає дві базові складові: 1) символ 

бренду; 2) систему відносин до бренду  основних  маркетингових 

комунікацій. 

Бренд є символом, який втілює не лише особистісні мотиви людини, 

але й представляє народи, нації, цілі історичні епохи, країни (брендами є 

символи держави). В процесі використання бренду основним є не сам товар, 

а стосунки, які конструюються,  – мова йде про співвідносини «покупець-

товар». Саме тому бренд є символом, який втілює не лише особистісні 

мотиви людини, але й представляє народи, нації, цілі історичні епохи, країни 

(брендами є символи держави).  

Символ бренду формує слухові, зорові та сенсорні відчуття.  Це 

пов`язано з тим, що людина отримує інформацію за допомогою декількох 

органів відчуттів. Тому бренд відображає необхідні основні властивості 

товару через зовнішні органи або ознаки торгівельної марки, або через 

різноманітні повідомлення.  

Бренд держави визначається як цілеспрямована інтерпретація політико-

культурних і національних символів для формування державної ідентичності. 

Бренд держави розглядається як реалізація позитивних характеристик 

держави з метою отримання прибутку, що, з одного боку, зближує його з 

образом, а з іншого відмежовує від нього. Фактично, бренд держави – це 

комплексна торгівельна пропозиція: емоційно сильна торговельна марка, що 
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має не тільки назву та дизайнерське рішення, а й цілий комплекс асоціацій та 

ідентифікацій через які сприймається аудиторією, як всередині держави, так і 

на світовій політичній арені.  

Бренд держави є важливою комунікативною технологією, яка 

необхідна для забезпечення національних інтересів держави у системі 

міжнародних відносин. Суб'єктами, які беруть участь у формуванні бренду  

держави, є державні органи влади, національні та регіональні організації, 

транснаціональні корпорації, політичні лідери та особи, які приймають 

рішення, політична та бізнес еліта, а також громадськість. 

Структура бренду є неоднорідною й визначається як  комплекс 

різноманітних атрибутів, які виражаються через вербальні і невербальні 

знаки. До структури бренду  відноситься: товар (фірма і атрибути – товарний 

знак), послуга (сервісна послуга), назва товару (так званий – brand-name), 

логотип, символ, упаковка (зовнішній вигляд), легенда бренду  – історія його 

створення і розвитку, яка може бути подана у «казковій» формі, спосіб 

рекламування та  просування, слоган, емоційно-психологічні  враження 

споживачів.  

Будь-яка держава світу є унікальним конгломератом цінностей, 

національних інтересів, специфічних особливостей географічного 

розташування, характеристик внутрішньо-державної економічної системи, 

соціальних і політичних процесів, етнічних і культурних особливостей, 

традицій і звичаїв, які еволюціонують у спільноті людей. Усе перераховане  

вище є складовими частинами бренду  держави в глобальному вимірі, 

завданням якого, по суті, є конструювання представлення держави за 

кордоном, що позитивно позначається і на розвитку туризму, і на залученні 

інвесторів, і на громадській думці в цілому.  

Аналіз політико-інформаційних аспектів національної практики 

державного бренду Сполучених Штатів Америки, країн-членів 

Європейського Союзу та країн «пострадянського» простору свідчить про 

суттєві відмінності концептуальних, доктринальних та прикладних підходів 
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до позиціонування національних інтересів держав у світовій політичній 

системі, що зумовлюються різними типами політичної культури та різним 

рівнем трансформаційних суспільних процесів у розвинених і транзитивних 

державах. 

 Бренд держави охоплює категорії національної ідентичності, тобто 

комплекс ідей, цінностей, характерних рис, культури, мови, образів, які в 

сукупності створюють у масовій свідомості певні асоціації з державними і 

корпоративними брендами, які відображають індивідуальність країни, що 

містить у собі, з одного боку, офіційні «розпізнавальні» характеристики, 

зокрема, картографічні відомості, назву, національну символіку держави 

(герб, прапор, гімн, тощо), а з іншого – характеристики сукупності 

особливостей і ресурсів країни, до яких належать природні, демографічні, 

історичні, соціальні й культурні особливості та ресурси; економічні чинники 

й ресурси; організаційно-правові й інформаційні особливості та наявні 

ресурси (природні та людські).  

Національна індивідуальність відображає також ступінь розвитку 

високих технологій, якість державного управління та кваліфікованість 

людських ресурсів, експертну інформацію, наявність корупції, особливості 

спілкування, тобто ті чинники, які впливають на бренд держави та його 

конкурентоспроможність в світовому політичному середовищі. Саме 

індивідуальність держави та її ідентичність формує неповторний бренд 

держави. Однак в умовах глобалізації та міжнародної міграції структура 

національної ідентичності стає все більш нестабільною.  

Якщо взяти за основу хронологічний принцип, то формування бренду 

незалежної української держави можна розділити на три основні етапи: 

перший етап характеризується стихійністю. Він відбувався без належної 

державної інформаційної підтримки й під потужним впливом інформаційної 

політики зарубіжних держав.  Другий етап розпочався з підйому 

демократичних перетворень, які пов`язані з «Помаранчевою революцією», 

коли Україна задекларувала себе з позицій європейської держави. Закінчився 
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цей етап втраченими можливостями, зокрема, не було розроблено 

української інформаційної стратегії, посилився вплив «третіх» країн, державу 

«лихоманило» від криз. Цьому етапу було притаманно  нав`язування 

суспільству  авторитарних тенденцій управління державою. Третій етап 

характеризується цілеспрямованим формуванням бренду держави, який 

пов'язаний  з «Революцією гідності», що  дала можливість нації 

ідентифікувати себе. Це в свою чергу  відобразилось в стратегії розвитку 

України. 

Негативний вплив на формування сучасного бренду  української 

держави має проблема неефективності  рішень політиків, яка криється не 

лише у стосунках між тими, хто приймає політичні рішення, і тими,  хто,  

насправді,  розуміється у ситуації – експертами, фахівцями. Велика проблема 

полягає також у нездатності осіб, що приймають політичні рішення, чути 

одне одного. Надзвичайно красномовним у цьому відношенні є сприйняття і 

ставлення влади до опозиції, яка мусить представляти та артикулювати 

альтернативні погляди і пропонувати альтернативні рішення.  

Об’єктивне оцінювання стратегії формування бренду  незалежної  

української держави дає змогу визначити основні напрямки її реалізації: 

зокрема,  втілення в життя національної програми з формування 

державного бренду, яка зумовлюється стабільністю суспільства; належним 

рівнем національної свідомості та політичної культури української нації; 

належним фінансуванням з боку держави, а також залученням коштів з 

неурядових джерел.  

Використання західних концептуальних підходів та дистанціювання від 

«східних сусідів» дає чітке розуміння напрямку формування бренду 

незалежної  української держави та механізмів позиціонування бренду  

держави на світовій політичній арені. Негативним чинниками, які знижують 

цінність державного бренду України,  є як об’єктивні обставини – збройний 

конфлікт на Сході країни, тимчасова окупація Криму; так і суб’єктивні, 

внутрішньополітичні чинники – такі, як корумпованість влади, відсутність 
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дієвих та ефективних реформ, відсутність чіткої стратегії формування 

національного державного бренду, відсутність «національної ідеї» та 

консолідації зусиль органів державної влади, бізнесу, неурядових 

громадських організацій, представників України за кордоном (української 

діаспори) та українських ЗМІ в напрямку формування та підвищення цінності 

бренду незалежної української держави. Одним  із ключових складників 

формування державного бренду України є фаховий брендинг регіонів, які 

репрезентують культурний код та національну самоідентифікацію українців. 

Попри те, що державний бренд України не зводиться до простої суми 

регіональних брендів, саме завдяки ним презентується  цінність та потенціал 

бренду незалежної української держави.    
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