
1 

 

  

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

ШТЕЛЬМАШЕНКО АНАСТАСІЯ ДМИТРІЇВНА 

 

 

УДК 32:17.022.1]’06 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

23.00.02 – політичні інститути та процеси 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата політичних наук  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 

 



2 

 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі державного управління Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, МОН України. 

 

 

 

Науковий керівник   доктор політичних наук, професор  

Шульга Марина Андріївна, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, 

професор кафедри державного управління.  

 

Офіційні опоненти:   доктор політичних наук  

Семченко Олександр Анатолійович, 

Київський національний  

торговельно-економічний університет, 

професор кафедри правознавства; 

 

кандидат політичних наук 

Таран Сергій Вікторович, 

Міжнародний інститут демократії, 

директор.  

 

 

 

  

 

Захист відбудеться 25 квітня 2016 р. о 14
00 

годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 330. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці                    імені М. 

О. Максимовича Київського національного університету              імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58. 

 

 

Автореферат розісланий «__» березня 2016 р. 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                 Постригань   Г.Ф.             

 



3 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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». 
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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. 

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; 

- 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 
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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 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.   
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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 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. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами й темами визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і 

методи дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів.  

 У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження бренду  

держави» розглянуто основні підходи до визначення зміст бренду держави як 

форми здійснення політичного процесу.  

У підрозділі 1.1. «Бренд держави як об’єкт наукового дослідження» бренд 

держави досліджується як реалізація позитивних характеристик країни. Категорія 

«бренд» в політичному аспекті, визначається як штучно створений образ 

політичного товару, який спрямований на його позиціонування й забезпечення 

сталої присутності в інформаційному просторі. Сьогодні  достатньо  широко  в  

науковій   літературі представлено  зміст  поняття  «бренд»,  а  також  технології  

формування  бренду   компанії,  товару,  послуги,  особистості та держави.   

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

науковців.  Ф.  Котлера,  І.  Рейна,  Т.  Гэда,  Б.  Галі,  К.  Муни,  Б.  Трейсі,  Дэвіда  

А.  Аркера,  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.   

Істотний  науковий внесок у дослідження теоретичних проблем розвитку 

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

Т. Нагорняк, Н. Хазратова, О. Картунова, О. Шурко, О. Семченко, С. Тарана,           

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

 Серед російських – Г. Багієва, Н. Д’ячкова, В. Ієвлєва, І. Качалова, І. Крилова, 

М. Яненко. 

Значна увага приділяється дослідженню бренду  держави з точки 

зору зовнішніх можливостей. Для  суспільно-політичних та бізнесових кіл бренд 

держави дає унікальні можливості просування різноманітних зовнішньоекономічних 

і політичних проектів, а також виступає важливим конкурентним ресурсом у 

формуванні партнерських відносин.  

Окремо розглянуто 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, оцінюючи 

кожну з досліджуваних держав, перетворюючи, таким чином, країну на «товар», 

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

економічних та інших ринках. 

Суб'єктами, які беруть участь у формуванні бренду держави, є державні 

органи влади, національні та регіональні організації, транснаціональні корпорації, 

політичні лідери, особи, які приймають рішення: політична та бізнес еліта, а також 

громадськість.  

Здійснений теоретичний аналіз і структуризація основних підходів, які 

розкривають зміст та природу поняття бренду держави.  З’ясовано, що особливої 

актуальності за суперечливих  наслідків процесів глобалізації набуває збереження 

національної економіки для держав, які знаходяться на стадії трансформаційних 

перетворень. 

У підрозділі 1.2. «Зміст та структурні компоненти бренду держави» 

зазначено, що формування бренду держави – це відкрита система, яка взаємодіє з 

зовнішнім середовищем. Необхідною складовою частиною такого процесу є 

врахування національних особливостей, пошук ексклюзивних рис та пряма 

залежність бренду держави від самосприйняття всередині держави, що 

безпосередньо пов'язано з формуванням масової свідомості та політичної культури 

суспільства.  

З’ясовано, що бренд держави є сукупністю  знаково-символьних складових за 

оригінальними позитивними характеристиками, які корелюються з відносно 

усталеними стереотипними асоціаціями певної країни та сприяють її ідентифікації 

серед інших суб’єктів міжнародних відносин. 

 У підрозділі також наголошується, що бренд держави не створюється 

природнім шляхом, а є продуктом свідомого та керованого осмислення. Штучність 

бренду  передбачає керування його створенням і просуванням, наявність замовника, 

а також кваліфікованої групи розробників, інформаційних і фінансових ресурсів, 

чітко  сформульованого  технічного завдання, програми просування та 

позиціонування бренду держави та моніторингу його ефективності. Ознаками 
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стійкості бренду держави є лояльність споживачів; стійкість до маркетингових дій 

конкурентів та кризових явищ; у разі вдалого створення та просування бренду 

держави – великі прибутки; еластичний відгук на зниження вартості бренду 

держави; нееластичний відгук на підвищення ціни; рентабельність та ефективність 

маркетингових комунікацій.   

Визначено, що структура бренду складається з комплексу різноманітних 

атрибутів: товар (фірма та атрибути – товарний знак), послуга (сервісна послуга); 

назва товару; логотип; символ; зовнішній вигляд; легенда бренду; імідж; спосіб 

рекламування та просування; слоган; емоційно-психологічні враження споживачів. 

Взаємодія всіх елементів бренду та виконання ними своїх задач сприяє досягненню 

конкурентних переваг та розвитку бренду. 

Індивідуальність бренду формує такі складові навички, які дають можливість 

підкріплювати повідомлення реальними фактами про товар; надавати споживачам 

об’єктивні дані про заявлені позиції в бренді; підтримувати і постійно 

підтверджувати високий рівень якості товару; створювати й постійно відстоювати 

репутацію товару постійними інформаційними заходами. Індивідуальність бренду 

визначається щирістю, компетентністю, яскравістю та вишуканістю. Бренди, які 

наділені вираженою індивідуальністю, характеризуються глибокими і міцними 

відносинами зі споживачами.  

У підрозділі 1.3. «Концептуально-теоретичні засади формування бренду 

держави» автором проаналізовано різні теорії та концепції бренду держави які 

сформувалися в політичній науці. Насамперед бренд держави розглянуто як 

абстрактну модель, головними структурними елементами якої є аудіовізуальний 

складник, віртуально-смисловий складник і складник «реального сприйняття». 

Зазначено, що формування державного бренду є однією з форм протидії викликам і 

кризовим явищам. 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 тощо. Досліджено 

концептуальну основу формування бренду держави. Для побудови бренду  держави 

існує низка теорій:  концепція ідентичності (С. Анхольда), комунікативна 

концепція, креативна концепція, візуальна концепції, вербальна концепція, 

концепція просування бренду та інтегральна концепція. 

На думку С. Анхольда,  важливими  передумовами, необхідними для 

створення  бренду  держави,  є продумана політика в соціальній, економічній, 

екологічній та міжнародній сферах; динамічний розвиток туризму, розвиток 

експорту; організація та проведення знакових міжнародних подій; підтримка 

культурних і наукових зв’язків з іншими державами; участь у вирішенні глобальних 

світових проблем; 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; відчутний стратегічний внесок в інновації, 

інвестиції та освіту. 

Комунікативна концепція бренду вибудовується з урахуванням 

маркетенгового  плану, а саме: поточної і прогнозованої ринкової ситуації; цілей 
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держави (території, регіону, бізнесу); стратегії розвитку; стратегії позиціонування 

товару; впровадження в практику комплексу маркетингових програм (ринкового 

комплексу). Комунікативна концепція бренду формує й описує його головну 

комунікаційну константу та формує систему комунікаційних каналів бренду. За 

підсумками комунікаційної концепції бренду проводиться розробка всіх констант 

бренду: назви, логотипу, товарного знаку (торговельної марки), легенди бренду, 

генерального слогана, фірмового стилю/системи ідентифікації бренду, бренд-бука; 

подальше «оформлення» всіх каналів комунікації бренду: дизайну,  рекламних чи 

аудіо-роликів, BTL–акцій, директ–маркетингу, каталогів, POS-матеріалів, web- 

сайту, Інтернет-реклами тощо. 

Комунікативна концепція бренду складається з креативної концепції 

створення бренду і концепції просування бренду. На етапі створення креативної 

концепції бренду відбувається формування бренду; розробляються моделі 

сприйняття й елементи наповнення бренду; народжується основна творча ідея. 

Креативна концепція бренду переводить основну ідею позиціонування бренду 

в площину оригінальних і зрозумілих цільовій аудиторії образів і слів. Вона створює 

єдність його візуальних і вербальних образів. В описовій частині креативної 

концепції виділяють візуальну частину концепції бренду та  вербальну. Візуальна 

концепція бренду описує та мотивує стилістику, характер, колористику, 

асоціативність і наповнення візуального контенту бренду, визначає специфіку його 

візуальної (невербальніої) складової. Вербальна концепція бренду визначає і 

мотивує   вербальні аргументи - слова й образи, які є зрозумілими споживачу, мовну 

стилістику та асоціативні ряди. 

Концепція просування бренду розробляється як складний процес, який 

передбачає використання,  як маркетингових досліджень, так і особливих підходів і 

прийомів: вибір каналів комунікації в межах певного плану і стратегії маркетингу, 

способів просування бренду, відбору каналів комунікацій відповідно до специфіки 

позиціонування бренду та його креативної концепції, мети, завдання й ролі кожного 

з обраних  каналів комунікації.  

Зазначено, що в межах інтегральної концепції політичний простір не 

виділяється в особливу сферу. Тоді як окремі дослідження, навпаки, присвячені 

більш вузькому поняттю вивченню бренду держави.  Основою цієї концепції є такі 

технології, як колесо бренду, методика Thompson Total Branding (ТТВ), модель 

технологій Unilever Brand Key (UBK) та модель технологій Brand Name Development 

Services (етапності побудови бренду). 

У другому розділі «Формування бренду держави в світовій практиці» 

аналізуються політико-інформаційні аспекти національної практики державного 

брендингу як форми здійснення політичного процесу в Сполучених Штатах 

Америки, країнах-членах Європейського Союзу, а також країнах «пострадянського» 

простору. 

У підрозділі 2.1. «Американська модель формування бренду  держави» 

наголошується, що в галузі формування бренду держави та контролю над 

репутацією Сполучені Штати Америки досягли більшого успіху, ніж будь-яка інша 

держава в історії людства. Визначено, що США природним чином сприймаються як 

нація-бренд. У підрозділі проаналізовано проблеми, пов’язані з державним 
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брендингом США. З’ясовано, що 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.  

У підрозділі 2.2. «Моделі формування бренду  держави країн-членів 

Європейського Союзу» аналізуються  особливості формування бренду  держав країн-

членів Європейського співтовариства.  

Виявлено,  що Німеччина володіє одним з найбільш привабливих у світі 

міжнародних брендів, що підтверджують, зокрема, опитування громадської думки 

та соціологічні дослідження, як у самій ФРН, так і в інших державах. Формування 

державного бренду Німеччини є результатом спеціально організованої, 

цілеспрямованої та систематичної роботи з державного брендингу. Позиціонування 

ФРН на міжнародній арені здійснюється з урахуванням необхідності просування 

німецьких інтересів і цінностей. У такій багатоаспектній діяльності виділяються три 

домінанти: економіко-технічна, соціально-політична, емоційно-культурна.  

Підкреслено, що величезний потенціал Польщі з її 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. Бренд «Польща» – престижний бренд, який 

асоціюється з якістю та надійністю.  

Визначено, що Франція з метою популяризації бренду держави реалізує 

проекти та програми  в усіх галузях суспільного життя, підвищуючи при цьому свою 

конкурентноспроможність. Представники бізнесу  активно підтримують 

популяризацію державного бренду  Франції. Прикладом такої злагодженої співпраці 

уряду і бізнесу є розробка проекту з формування «Марки Франції», де об`єднані всі 

унікальні аспекти французької реальності в єдиний документ, на ґрунті якого 

Францію оголошено «державоюбрендом». 

У рейтингах державних брендів Франція позиціонується як держава з високим 

рівнем освіти, в якій активно розвивається культура та туризм. Так, наприклад, 

агентство з розвитку туризму «Atout France» працює не лише з аудиторією туристів, 

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

привабливості регіонів Франції та держави в цілому.  

Практику державного брендингу Естонської Республіки розглянуто як 

програму цілеспрямованого брендування держави, що здійснювалась упродовж 

2001–2007 рр. та з 2008 р. – 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 здійснено відповідний ребрендинг з метою 

підвищення ефективності базової концепції. Так, у 2000 р. Уряд Естонії визначив 

пріоритетним завданням створення державного бренду, який мав би відобразити 

головні національні цінності й оригінальні риси Естонської Республіки, сформувати 

в масовій свідомості нове сприйняття держави, а також сприяти її позитивній 
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інвестиційній й туристичній репутації.  

Суттєві відмінності концептуальних, доктринальних та прикладних підходів 

до позиціонування національних інтересів держави у світовій політичній системі 

зумовлюються різними типами політичної культури та різним рівнем 

трансформаційних суспільних процесів у розвинених і транзитивних державах. 

У підрозділі 2.3. «Моделі формування бренду держави на пострадянському 

просторі» державний брендинг розглядається як форма здійснення політичного 

процесу в пострадянських державах.  

Становлення і розвиток пострадянських держав, незважаючи на певні 

особливості, мали спільні, характерні для всіх молодих держав риси. Насамперед, 

формування державних органів управління і владних структур, обрання парламенту, 

прийняття Конституції держави, визначення зовнішньої політики і входження до 

складу світового співтовариства, здійснення соціальних і економічних перетворень, 

запровадження власної валюти, створення національних збройних сил, а особливо - 

формування бренду незалежної держави, який міг би за короткий період часу 

вигідно презентувати державу на світовій політичній арені.  

Відзначено, що грузинський уряд працював  з PR-агентствами  різних держав. 

Зокрема, з американською PR-компанію «Public Strategies» для формування 

позитивного державного бренду Грузії. Після розв’язання війни в Осетії. До 

формування бренду  держави була залучена вашингтонська PR-агенція, завданням 

якої було висвітлення збройного конфлікту в світових ЗМІ у світлі, прийнятному 

для Грузії.  

Процес, розпочатий Європейською комісією щодо запровадження безвізового 

режиму з Європейським Союзом для громадян Грузії та Молдови, став  наступним 

етапом у формуванні бренду держави цих країн, підвищення цінності державного 

бренду на міжнародній арені, оскільки запровадження безвізового режиму – це 

ознака того, що Грузія та Молдова поділяють «європейські цінності» і відповідають 

«європейським стандартам».  

Державний бренд Республіки Білорусь будується, в першу чергу, на 

інформуванні потенційних інвесторів про інвестиційний клімат, рішення органів 

державної влади щодо його поліпшення, переваг розміщення ресурсів і виробництва 

в країні. Згідно з планом дій щодо формування бренду  держави, Білорусь 

найважливішими інституційними основами конкурентного інвестиційного клімату 

визначає повноцінний діалог громадянського суспільства і держави; 

макроекономічну стабільність; уніфікацію білоруського правового поля з 

міжнародними нормами і стандартами; адаптацію білоруської системи освіти до 

стандартів ЄС; вступ і повноцінну участь Республіки Білорусь в роботі таких 

міжнародних організацій, як Рада Європи, СОТ, ОБСЄ, стратегічне партнерство з 

Європейським Союзом і Російською Федерацією. 

У третьому розділі «Особливості формування бренду незалежної 

української держави» аналізуються проблеми та перспективи формування бренду  

української держави в умовах демократичних трансформацій. Визначено та 

охарактеризовано етапи формування бренду незалежної української держави. 

Описано основні напрямки державної політики щодо брендингу регіонів.  
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У підрозділі 3.1. «Етапи формування бренду держави незалежної України» 

запропоновано авторську  періодизацію формування бренду незалежної української  

держави.  

На основі  хронологічного принципу формування бренду держави, 

виокремлено  три основні етапи.  Перший  етап, яких  припадає на 1991 - 2005 роки, 

відбувався стихійно, без конкретної державної інформаційної політики й перебував 

під впливом інформаційної політики зарубіжних країн. Відсутність контрольованого 

інформаційного поля, кризових інформаційних стратегій, нездатність влади 

реагувати на інформаційні провокації спричинили ситуацію, коли основними  

ідентифікаційними та упізнаваними ознаками України за кордоном були: 

«Чорнобиль», «корупція», «справа Гонгадзе». Вони й формували негативний бренд 

української держави на міжнародній арені.  

Така ситуація залишалась домінантною в українському суспільстві фактично 

від проголошення незалежності і до «Помаранчевої Революції», яка змусила 

говорити про Україну весь цивілізований світ. Завдяки увазі світової преси до цих  

подій, українська держава отримала унікальний шанс здійснити «ребрендинг» 

національного бренду, задекларувати курс на демократичні перетворення та 

засвідчити свою відданість «європейським цінностям», позиціонуючи себе на 

міжнародній арені, як «європейську», а не «пострадянську» державу.  

На жаль, наприкінці того ж 2005 р. з’явились  всі підстави констатувати, що 

«помаранчевий» бренд України зазнав величезних моральних втрат. Це  було 

спричинено кількома чинниками: не було вироблено й реалізовано власної 

інформаційної стратегії; в самому уряді не було досягнуто дотримання тактики 

«єдиного голосу» (не всі міністри усвідомили допустимі межі у процесі прийняття 

рішень щодо зовнішньополітичної діяльності країни); Україна виявилась цілковито 

пасивною, коли з її брендом  почали грати інші держави. Так, США використали 

«помаранчеву революцію» як ілюстрацію власної політики «просування 

демократії». У країнах Близького Сходу Україну почали сприймати як 

«американський продукт». 

Другий етап формування державного бренду України припадає на 2005 - 2014 

рр. й пов’язаний зі стійкими авторитарними тенденціями в управлінні державою. 

Він характеризується відсутністю гарантій прав і свобод особи, свободи слова, які б 

відповідали загальноприйнятим світовим стандартам.  

Відповідні тенденції знаходили відображення у звітах, рейтингах та індексах 

міжнародних структур, які оцінювали демократичні аспекти функціонування 

суспільств. Усі рейтинги відображали негативні тенденції, які відбувались в 

українському суспільстві. Крім того, неконсолідованість політичної еліти 

проектувалась на суспільство загалом та змінювала регіональні поділи, які 

сформувалися історично. Конфлікти у політичній сфері, а також у правлячій еліті не 

дозволяли досягти суспільного консенсусу щодо цінностей та пріоритетів розвитку 

суспільства, передовсім, у зовнішньополітичній сфері.  

Переламним моментом в процесі формування бренду незалежної української 

держави могло стати проведення в України чемпіонату Європи з футболу «Євро-

2012», оскільки Євро-2012 позитивно вплинуло на формування бренду незалежної 

української держави, як всередині країни (понад 50% українців вважають, що 
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футбольний чемпіонат сприяв об’єднанню країни), так і на міжнародній арені. За 

кордоном про Україну заговорили як про гостинну та перспективну державу, 

незважаючи на всі політичні негаразди.  

На цьому етапі формування державного бренду незалежної української 

держави було закріплено на рівні законодавчих актів: зокрема, Закону 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.  

Третій  етап розпочинається  2014 р. й характеризується  «коливанням 

національного курсу» між Європою та Російською Федерацію, що з рештою, 

закінчилося скасуванням підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом і поваленням «режиму Януковича» та Революцією Гідності.  

На початку 2014 р. Україна вступила у фазу реформування старої системи, 

затвердивши план, який визначав напрямки та пріоритети розвитку України на 

період до 2020 р. Цей план отримав назву  «Стратегієя сталого розвитку «Україна-

2020». «Стратегія Україна – 2020» визначає чотири основні вектори розвитку 

країни, які можуть вплинути на формування позитивного бренду України: 

проведення структурних реформ, (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; відповідальність і 

соціальна справедливість – забезпечення гарантій громадян нашої держави; гордість 

за власну державу її історію, культуру, науку та спорт. 

У підрозділі 3.2. «Основні напрямки державної політики щодо формування 

бренду української держави» відзначено,  що 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.  

До основних напрямків  формування бренду  незалежної української держави 

віднесено: подолання негативних тенденцій залежного розвитку й імпортованих 

уявлень про «справжню демократію»;  основними суб’єктами  модернізації мають 

стати не партійно-корпоративні групи та бізнесові клани, а громадянське 

суспільство,  держава та національний бізнес; консолідація  новаторських імпульсів, 

що генерує  суспільство, держава та бізнес в єдину загальнонаціональну стратегію 

розвитку країни; перехід до послідовної та системної політики інтеграції 

українського суспільства на основі поступового розв’язання зрозумілих людям 

економічних, соціальних і гуманітарних проблем.  

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.  

Зазначено, що для створення зміни та поширення ефективного бренду 

держави необхідно витратити 15-20 років на цілеспрямовану та скоординовану 
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діяльність у зазначених напрямках: налагодити співробітництво та залучення 

представників урядових структур, бізнесових кіл, представників культури, освіти та 

засобів масової інформації; дослідити сприйняття країни власним населенням та 

міжнародною спільнотою; побудувати брендингову стратегію, яка повинна 

включати професійну модель формування бренду держави та видів комунікації, 

передбачаючи при цьому різні шляхи комунікації для різних цільових груп; 

створити систему, яка б пов’язувала організації, що можуть бути частиною бренду 

держави. 

У підрозділі 3.3. «Регіональний бренд як основа формування бренду держави в 

Україні» аналізується створення бренду регіонів, який є важливим елементом 

забезпечення соціальної стабільності держави.  

Установлено, що бренд регіонів є продуктом спланованої та системної 

діяльності з формування і просування бренду, що передбачає існування певного 

механізму, який концентрує у собі низку  взаємозалежних елементів, задіяних у 

цьому процесі. Це досягається завдяки тому,  що бренд підвищує рівень самооцінки 

місцевих жителів, роблячи їх проживання більш комфортним і менш конфліктним.  

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 та релігійні установи. 

Вибір стратегії формування бренду регіону, який передбачає одночасний 

розвиток системи комерційних та некомерційних брендів, дозволяє 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 та покращить загальний рівень добробуту 

населення.  

Стратегія формування регіональних брендів має створити здорову 

конкуренцію між регіонами. 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.  

 

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. 
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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 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 до позиціонування національних інтересів 

держав у світовій політичній системі, що зумовлюються різними типами політичної 

культури та різним рівнем трансформаційних суспільних процесів у розвинених і 
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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 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 
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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 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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Штельмашенко А. Д. Формування бренду держави як складова сучасної 

політики. Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі 

спеціальності: 23.00.02 – політичні інститути та процеси.  Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2015. 

У дисертаційній роботі здійснено аналіз концептуальних і прикладних 

аспектів державного брендингу, розглянуто теорії та концепції, які 

використовуються для формування бренду: концепція ідентичності, комунікативна 

концепція, креативна концепція, візуальна концепція, вербальна концепція та 

концепція просування бренду та  інтегральна концепція. 

У дисертаційній роботі представлено визначення поняття «бренд держави», 

розкрито зміст, структурні компоненти бренду держави, технології формування 

бренду держави в зарубіжних країнах.   

Систематизовано світовий досвід формування бренду держави, ґрунтовно 

проаналізовано та здійснено класифікаційний поділ моделей формування 

державного бренду в Сполучених Штатах Америки, державах Європейського Союзу 

та «пострадянських» країнах.  

Автором також здійснено оцінювання стратегії формування бренду 

незалежної української держави, що дало можливість визначити основні напрямки її 

реалізації: втілення в життя національної програми з формування бренду держави, 

яка зумовлюється стабільністю суспільства; належним рівнем національної 

свідомості та політичної культури української нації; належним фінансуванням з 

боку держави, залученням коштів з неурядових джерел.  

Ключові слова: бренд, бренд держави, брендинг, структура бренду держави, 

формування бренду держави, концепції формування бренду держави, символічна 

складова бренду держави, технології формування бренду держави. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Штельмашенко А. Д. Формирование бренда государства как 

составляющая современной политики. Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности: 23.00.02 – политические институты и процессы – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению бренда  государства, который является 

важной коммуникативной технологией, необходимой для обеспечения 

национальных интересов государства в системе международных отношений. 

В диссертационной работе осуществлен анализ концептуальных и прикладных 

аспектов государственного брендинга, рассмотрены теории и концепции, которые 

используются для формирования бренда: концепция идентичности, 

коммуникативная концепция, креативная концепция, визуальная концепции, 

вербальная концепция, концепция продвижения бренда  и интегральная концепция. 
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В диссертационной работе дано определение понятий «бренд государства», 

«государственный брендинг», раскрыты особенности использования современных 

внешнеполитических коммуникативных технологий в международной деятельности 

государства. Автор диссертации также осуществила системное исследование бренда 

государства, обусловленное тенденциями современной политики, в пространстве 

которой взаимодействуют друг с другом не столько реальные политические 

субъекты – институты, лидеры, организации, сколько их символические 

представления, сформированные в сознании населения.  

Систематизирован мировой опыт формирования стратегии бренда  

государства, а также разработаны направления совершенствования государственной 

политики по формированию бренда  государства Украина. 

В диссертационной работе отмечается, что негативными факторами, которые 

снижают ценность государственного бренда  Украины являются, как объективные 

обстоятельства, например, вооруженный конфликт на Востоке страны и временная 

оккупация Крыма, так и субъективные, внутриполитические факторы: 

коррумпированность власти, отсутствие действенных и эффективных реформ, 

отсутствие четкой стратегии формирования национального государственного 

бренда, отсутствие «национальной идеи» и консолидации усилий органов 

государственной власти, бизнеса, неправительственных организаций, 

представителей Украины за рубежом (украинской диаспоры) и украинских СМИ в 

направлении формирования и повышения ценности бренда государства.  

В диссертации также дается оценка стратегии формирования бренда  

украинского государства, что позволило определить основные направления ее 

реализации: воплощение в жизнь национальной программы формирования 

государственного бренда, которая обусловлена стабильностью общества; должным 

уровнем национального сознания и политической культуры украинской нации, 

надлежащим финансированием со стороны государства, привлечением средств из 

неправительственных источников. 

Автор диссертации подчеркивает, что выстраивание коммуникационных 

потоков для повышения лояльности к конкретному государству со стороны 

аудитории осуществляется посредством трансляции его привлекательного 

государственного бренда  как составного элемента современной публичной 

политики. Фактически, коммуникационная среда современной политики наполнена 

множеством виртуальных моделей, которые формируют бренд государства и 

повышают его ценность на международной арене. Отмечается, что одной из 

ключевых составляющих государственного бренда Украины является 

профессиональный брендинг регионов, представляющих культурный код и 

национальную самоидентификацию. Рассмотрены аспекты регионального 

брендинга в Украине, как важной составляющей формирования бренда государства, 

а также его позиционирования на международной политической арене. 

Положения и выводы диссертационной работы систематизируют особенности 

использования феномена бренда  государства в современной публичной политике и 

открывают перед исследователями новые возможности создания и продвижения 

бренда государства общенациональных и региональных брендов. 
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Ключевые слова: бренд, бренд государства, брендинг, структура бренда 

государства, формирование бренда  государства, концепции формирования бренда  

государства, символическая составляющая бренда  государства, технологии 

формирования бренда государства.  

SUMMARY 

 

Shtelmashenko A.D.  The formation of brand of state as element of modern 

politics. Manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of philosophy in political science with specialization 

in 23.00.02 – political institutions and processes. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, MES (Ministry of Education and Science) of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to the brand of the state, which is an important 

communication technology needed to ensure the national interests of the state in the 

system of international relation. 

In the thesis analyzes the conceptual and applied aspects of branding of state, 

considered the theory and concepts, which are used to form the brand: the conception of 

identity, the conception of communication, the conception of creativity, visual part of the 

conception of brand and verbal, the conception of promotion of branding and the integral 

conception. 

Author in the dissertation defines the concepts of «brand of state», «national 

branding», disclosed especially the use of modern communication technologies in the 

foreign policy of the international activity of the state. 

Systematized world experience form a state brand, thoroughly analyzed and 

implemented classification division models of formation of the state brand in the United 

States, European Union Member States and the former Soviet countries. 

In this dissertation is also carried out assessment of strategy of formation of the brand 

of Ukraine, which made it possible to determine the main directions of its implementation: 

the realization of the national program on the brand of the state, which is due to the 

stability of society; the appropriate level of national consciousness and political culture of 

the Ukrainian people, adequate funding by the state, raising funds from non-governmental 

sources.  

Key words: brand, brand of state, branding, structure of brand of state, the formation 

of the state brand, the concept of brand of state,  brand as symbolic component of the state, 

the technology of formation of brand of state  
 

 

 

 

 

 
 


