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ВСТУП 

Актуальність  теми дослідження. Тема людського існування є багатогранною 

та невичерпною. Існуючи у світі, трансцендуючи в навколишній світ, прагнучи 

опанувати його та знайти своє місце, людина водночас намагається зрозуміти, 

пізнати себе, свою сутність та потреби. Ще Сократом була проголошена теза 

«Пізнай себе!». Цей заклик зберігає свою актуальність і в наш час, ставить 

перед людиною завдання самоідентифікації, а через це – самоактуалізації та 

самореалізації. Лише таким чином можна здобути успішність та визнання в 

суспільстві, забезпечити повноцінність власного існування. Сучасний світ 

вимагає від людини відповідно реагувати на подразники зовнішнього життя, 

вміти швидко пристосовуватись до динамічно змінюваних обставин та подій. 

Власне, кордони життєвого світу сучасної людини значно розширюються, 

долаючи межі родинного кола, етнічної чи монокультурної належності. Людина 

відчуває вплив глобалізації на власну природу та соціальну сутність, стаючи 

співучасником подій, які відбуваються у найвіддаленіших від неї сферах, 

переживаючи власну співпричетність та конкретну міру відповідальності за них. 

В умовах поширення й домінування масової культури становище людини є ще 

більш проблемним. Адже часто їй пропонуються вже готові, ухвалені без її 

участі рішення, загальноприйняті стандарти поведінки, мислення, що з одного 

боку, спрощують її існування, проте з іншого – віддаляють від себе самої, 

заважаючи зрозуміти свої справжні потреби, духовні цінності. Втрата людиною 

себе, її «загубленість» у сучасному світі – тема не нова в сучасній філософії, до 

неї активно звертались екзистенціалісти, персоналісти, представники 

філософської антропології, психології тощо. Проте, її не можна вважати 

вичерпаною. 

Філософське дослідження концепту іміджу людини – складова проблеми 

людського самопізнання та самоідентифікації. Адже створюючи собі імідж, 

формуючи власний образ (свідомо чи неусвідомлено), людина пропонує себе 

світові: такою я бачу себе й очікую від навколишніх відповідного ставлення. З 

вдало створеного іміджу починається успіх у бізнесі, політиці, на естраді тощо. 



 

 

Тому не дивно, що в сучасному світі неабиякою популярністю й попитом 

користуються іміджмейкери та іміджмейкерство – окрема сфера професійної 

діяльності, головною метою діяльності якої є створення успішного та 

конкурентоздатного іміджу. Поняття іміджу щільно увійшло в наше життя, в 

мову. Імідж розуміється як набір масок, що є в розпорядженні людини, якими 

вона користується у відповідній ситуації. Здебільшого, розуміння іміджу 

зводиться до його зовнішніх проявів. Проте таке розуміння є спрощеним: імідж 

завжди тією чи іншою мірою пов’язаний з внутрішнім світом людини, з її 

установками щодо світу, розумінням себе. Все вище зазначене й обумовлює 

актуальність дослідження концепту іміджу в філософській площині. Зрозуміло, 

що таке дослідження не може носити суто теоретичного характеру й передбачає 

редукцію теоретичних висновків у практичну сферу людського, суспільного 

існування. Філософсько-теоретичне дослідження іміджу дозволить глибше 

зрозуміти й плідно застосовувати його в реальному житті. 

Стан наукового опрацювання проблеми. В межах класичної філософської 

парадигми концепт іміджу не був предметом особливої уваги філософів через 

його приземленість та ситуативну контекстуальність. Власне, й саме поняття 

іміджу виникає доволі пізно – у XVIII ст. Однак, базовим для нього є поняття 

образу, яке широко розглядалось та осмислювалось у філософії з найдавніших 

часів. Пошуки створення та аксіологічного наповнення ідеального людського 

образу характерні для філософської думки Платона, Арістотеля, Августина 

Блаженного, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, І. Канта, Е. Гуссерля, А. Гелена, А. 

Канарського, Е. Ільєнкова та інших. 

Тема іміджу знаходить своє філософське осмислення, починаючи з ХХ ст. в 

межах практичної філософії. Значну увагу приділяють їй представники 

постмодерної філософії, в першу чергу Ж. Бодріяр, Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко та 

інших. Вона артикулюється в роботах російських вчених – Д. Прігова, Г. 

Тульчинського, Л. Морєвої, І. Сощенко, І. Смірнова та інших. Актуалізується 

тема у соціально-філософських дослідженнях сучасності, зокрема в роботах П. 



 

 

Бурд’є, Ж. Ранс’єра, Г. Кортіана, Р. Ленуара, вітчизняних – В. Малахова, В. 

Бушанського, В. Фадєєва, Н. Паніної, О. Льовкіної та інших. 

Філософські рецепції соціального суб’єкта, що дозволили виявити ряд 

принципово важливих соціокультурних контекстів функціонування іміджу, 

представлені в роботах К. Маркса, М. Вебера, Х. Арендт, Х. Ортеги-і-Гассета, Т. 

Парсонса, Р. Мертона, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотара, Р. Барта. Соціальність, як 

основна властивість об’єкта і суб’єкта іміджу, розглядається багатьма 

зарубіжними і вітчизняними авторами, серед яких В. Бушанський, Е. Канетті, С. 

Кара-Мурза, Р. Ленуар, С. Фаєр, Ю. Хабермас, А. Цуладзе та інших. 

Дослідження впливу іміджу на соціального суб’єкта здійснюється в контексті 

проблем сучасного лідерства. Теоретичним підґрунтям лідерства є роботи 

Платона, Арістотеля, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Г. 

Гегеля, К. Маркса, Т. Карлейля, Ф. Ніцше, З. Фрейда, Е. Фромма, Т. Адорно та 

ін., в яких розроблялися ідеальні концепції лідерства. Різноманітні аспекти 

лідерства представлені працями: Ж. Блонделя, М. Вебера, У. Екстона, Г. Лебона, 

А. Петровського, Г. Саймона, Г. Тарда та ін. Соціально-філософський аспект 

проблеми досліджується такими російськими вченими як Г. Ашин, Ю. Гасіліна, 

Б. Кретов, О. Кудряшова, О. Сімагін. Серед українських науковців проблему 

лідерства досліджують Б. Кухта, М. Михальченко, А. Пахарєв, Ф. Рудич, Є. 

Суліма та інші. 

Концептуальне осмислення іміджевих технологій в сучасному світі багато в 

чому стало можливим завдяки розвитку теорії політичної комунікації, яку 

розробляли А.І. Соловйов, М.С. Вершинін, М.Н Грачов, М.М. Назаров, 

Почепцов та інші. 

Як зазначає Г. Почепцов, імідж – це готові інтерпретації світу, які дає нам сам 

світ. І ми активно користуємося ними. Утрируваний світ, репрезентований в 

іміджі, легше піддається розумінню, і ми спираємось на готові іміджеві схеми, 

коли інтерпретуємо нову реальність. Уявні світи мають також національний 

характер тому, що залежать від певного менталітету, культури населення [114, с. 

328]. 



 

 

Значний внесок у розвиток теорії застосування ефективних політичних 

технологій конструювання необхідного образу в політичному процесі здійснили: 

Г. Алмонд, С. Верба, Р. Далтон, Н. Зінгейл, Д. Істон, У. Фланіган, Р. Хакфельд, 

що розглядали політичний імідж як невід’ємну частину політичної культури та 

вивчали його вплив на політичний процес. Основою для загального визначення 

місця і ролі політичних інформаційних технологій у сучасному політичному 

процесі послужили роботи таких зарубіжних авторів як Д. Белл, М. Кастельс, Е. 

Масуда, Е. Тоффлер. 

Попри все, при аналізі наукових праць із заявленої проблематики не виявлено 

концептуальної єдності у дослідженнях, що актуалізує обрану тему 

дисертаційної роботи. 

Об’єктом дослідження є феномен іміджу в соціокультурну просторі. 

Предметом соціокультурні контексти проектування та функціонування 

концепту іміджу. 

Мета дослідження полягає в доведенні положення про те, що імідж у 

соціальній площині є засобом регуляції суб’єкт-суб’єктних відносин, 

виступаючи, водночас, модальною характеристикою як суб’єкта, так і об’єкта 

соціальної взаємодії. Мета конкретизується в наступних завданнях: 

– дослідити в історико-філософській ретроспективі процес формування 

теоретичного концепту іміджу та його соціальну значимість; 

– розкрити особливості соціального змісту та функціонування феномену 

іміджу в сучасному світі; 

– з’ясувати соціокультурні контексти формування іміджу через експлікацію 

соціальної взаємодії; 

– виявити соціальний потенціал іміджу з точки зору його впливу на 

соціального суб’єкта в контексті проблем суспільного лідерства, маніпуляції 

свідомістю тощо; 

– здійснити комплексне соціально-філософське дослідження формування і 

трансляції міжнародного іміджу країни; з’ясувати специфіку та роль 

використання політичних технологій в цьому процесі; 



 

 

– дослідити особливості формування міжнародного іміджу України. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Відповідно до завдань були 

використані аналітичний, порівняльно-історичний методи. Діалектичний метод 

дозволив виявити етапи розвитку свідомості – від «бездуховного» стану до 

абсолютного знання, діалектику самототожності й самотрансценденції. При 

дослідженні концепту іміджу виявили свою плідність феноменологічний метод, 

який дозволив розкрити та зрозуміти творчу природу образів, та метод 

компаративістики щодо розкриття ідеї самореалізації особи через її 

співвідносність з ідеєю людини та світу. Використання герменевтичного методу 

в дослідженні дозволяє тлумачити та інтерпретувати імідж як певну символічну 

сукупність, текстово-знакову систему, що піддається прочитанню за умови 

володіння семантикою даного тексту. При написанні роботи автор керувався 

принципами наукової об’єктивності, всебічності та міждисциплінарного підходу. 

Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні 

практичної значущості та вагомості феномену іміджу для побудови оптимальної 

моделі системи соціальних взаємодій як всередині окремого соціуму, особи, 

країни або держави, так і на міжнародному рівні. В результаті дослідження 

обґрунтовані положення, що характеризуються науковою новизною та 

виносяться на захист. 

Вперше: 

– здійснено історико-філософську реконструкцію формування концепту іміджу, 

досліджені основні підходи до його вивчення. В традиційному суспільстві імідж 

людини, виступаючи наслідком засвоєної культурної норми, був засобом її 

вписання та ідентифікації з відповідною соціальною верствою. В 

посттрадиційному суспільстві імідж розглядається з позицій пануючого 

принципу «тілоцентризму» та забезпечує можливість прояву індивідуальних 

властивостей та характеристик людини, сприяючи задоволенню її амбіцій – 

політичних, кар’єрних, суспільних тощо; 

– розроблено теоретичну структурну модель іміджу за функціональним 

навантаженням, ознаками та видами: за об’єктом відображення, способом 



 

 

подачі, стратегією, носіями, формально-есенціальними ознаками, метою; за 

етичними, психологічними, соціологічними, культурно-історичними критеріями. 

Уточнено: 

– взаємозв’язок між поняттями «образ» та «імідж»: хоча у деяких мовних 

практиках значення образу та іміджу ототожнюється, поняття образу виступає 

родовим та базовим щодо поняття іміджу, визначаючи його змістовне 

навантаження; 

– в постмодерній філософії імідж розглядається з точки зору динамізму, 

симуляції сенсів, фрагментації життя та підміни реальності світом образів (в 

тому числі віртуальних), симулякрів. Це надає іміджу соціально-психологічного 

змісту, який розкривається у складності та проблемності самототожності, 

самоідентифікації, самотрансцендуванні та відповідальності сучасної людини; 

– соціокультурна природа іміджу: останній постає засобом несилового, 

нерепресивного, прихованого тиску іміджу на свою цільову аудиторію 

(суб’єктів) різними шляхами, в тому числі через маніпуляції, зміщення смислів 

та акцентів, навіювання, схиляння до дії тощо. Це робить необхідним залучення 

аксіологічної складової в соціально-практичний контекст його дослідження та 

використання. 

Дістало подальший розвиток: 

– феномен лідерства, який може розглядатися, по-перше, як різновид влади, 

носієм якої виступає одна людина або група осіб; по-друге, як соціальна позиція, 

пов’язана з прийняттям рішень; по-третє, як вплив на інших людей; 

– комплексне соціально-філософське дослідження процесу формування і 

трансляції міжнародного іміджу країни, що здійснюється як презентація її 

репутаційного статусу через рефлексію способів, за допомогою яких смисли, 

втілені у символічних структурах, служать утвердженню та підтриманню 

відповідних дискурсів та є результатом свідомого використання соціально-

політичних ресурсів і політичних технологій; 

– дослідження проблеми формування міжнародного іміджу України, який є 

потужним важелем впливу на громадську думку і соціальну практику. 



 

 

Пріоритетами, що забезпечують позитивний зміст іміджу, мають стати ідеї 

національно-культурної та історичної ідентичності, соціальної стабільності, 

національної свідомості тощо. 

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути 

використані філософами, культурологами, соціологами, політологами, PR-

менеджерами, працівникам мас-медіа, рекламного та шоу-бізнесу для 

подальшого вивчення соціокультурного і праксеологічного контекстів іміджу, 

прогнозування перспектив його використання. Висновки та основні положення 

можуть застосовуватись при розробці курсів лекцій, проведення практичних 

занять та спеціальних курсів. 

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації, її концептуальні ідеї 

обговорювались на п`яти наукових та науково-практичних конференціях. 

Публікації. Результати дослідженнях відображено в п`яти публікаціях у фахових 

виданнях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації –  187 сторінки. 



 

 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТ «ІМІДЖУ»: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Концептуалізація поняття «образ» в контексті філософської рефлексії. 

При проведенні дослідження концепту іміджу, в першу чергу, варто звернути 

увагу на те, що виникає воно в новоєвропейській культурі у зв’язку з розробкою 

поняття «образ» та його термінологічним розмежуванням в англійській мові: 

образу як картинки та як моделі (англ.: image – representation). Таким чином, 

образ являється родовим поняттям для поняття іміджу, і наше дослідження є 

виявленням концептуального змісту іміджу людини як її зовнішнього образу, 

картинки того, якою вона бачить себе та постає в уявленні інших в контексті 

індивідуальних, соціальних, психологічних, ціннісних, культурно-естетичних, 

моральних, релігійних тощо конотацій. Також варто зазначити, що первинно 

поняття образу у філософському дискурсі тлумачилося як людська здатність 

сприймати світ: через образи, що формує свідомість, людина пізнає світ та 

вписує себе в нього. Тому концепт образу містить достатньо широку палітру 

конотацій – від образу світу до людського образу, включаючи й такі значення як 

художній образ, образ як спосіб життя (російською «образ жизни»). Образ в 

сучасній філософській думці розглядається як концептуальний конструкт, який 

дозволяє відкрити та описати незрозумілі шари людського буття, для якого 

характерна орієнтація на певний образ людини та світу. Дана зв’язка ефективна 

при дослідженні найскладніших культурних явищ – щодо сутності та 

взаємозв’язку влади та людини, або, наприклад, щодо цілісного розуміння 

людини, принципів маргінальної антропології тощо. [16, с. 37]. 

У різні історичні періоди мислителів цікавив феномен людини. Одним із понять, 

які активно використовувались для її розуміння та пояснення, є «образ», якому 

у різних джерелах надається різний зміст. Це актуалізує філософське 

дослідження його не лише як поняття, а й як концепту. Ми визначаємо «образ» 

як концепт тому що вважаємо, що саме концепт є найбільш адекватним для 

описання образу у філософсько-антропологічному контексті. Не рідко концепт 



 

 

ототожнюють з поняттям. Проте «концепт» і «поняття» не слід розглядати як 

загальне і часткове. Іноді поняття трактується як синтез логічних і 

гносеологічних уявлень про об’єкт [7, с. 80]. Щодо відношення концепт-поняття 

слід зауважити, що останнє виступає одиницею, яка дає інформацію про 

фрагмент знання, а концепт, крім того, – і про сферу його використання. Тому 

концепт у змістовному плані ширший від поняття, оскільки він відображає 

будь-які ознаки об’єкта, у той час як поняття завжди пов’язане лише з 

представленням набору необхідних і достатніх логічних ознак для його 

ідентифікації. 

У своїй праці “Неоконцептологія” Рижко В.А. Визначає, що поняття є 

об`єктивною ідеальною єдністю різних моментів предмета і пов`язане зі 

знаковими і значимими структурами мови, виконуючи функції становлення 

думки, незалежно від спілкування. Концепт же формується мовленням, яке 

здійснюється не в сфері граматики, а в просторі душі з її ритмами, енергією, 

жестикуляцією, інтонацією, нескінченними уточненнями, які складають смисл 

коментаторства, перетворюючт мовлення в квазімовлення. Концепт гранично 

суб`єктивний. Він має на увазі іншого суб`єкта, актуалізує смисли і породжує 

диспут [117, с.162]. 

Вчені зазначають, що концепти утворюють інформаційну базу мислення, 

певний концептуальний каркас свідомості, що уможливлює подальший процес 

когнітивного описування дійсності. Вони складають той поняттєвий фонд, в 

якому містяться ресурси для здійснення мисленнєво-мовленнєвої діяльності. 

[13, с.107]. 

В межах власного дослідження ми зосереджуємося на виявленні 

концептуального змісту образу як іміджу, базовою основою для якого слугує 

поняття образу людини, що найбільш повно виявляється в філософській 

антропології. Проблема цілісного розуміння людини є надзвичайно актуальною. 

Для її вирішення необхідно усвідомити, що являє собою образ людини та яким 

є його ідеальне тлумачення. Усвідомлення сутності образу людини дозволяє 

виділити її онтологічні характеристики, риси ідеальної людини. Дослідження 



 

 

образу людини в соціокультурному аспекті допомагає відповісти на питання 

«Що є людина?», визначити філософсько-трансцендентальні умови погляду на 

людину в площині певної культурно-історичної епохи, відповідного духовного 

клімату. Не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, спрямованих на 

розкриття сутності образу людини в розрізі тієї чи іншої епохи, все ж існує 

необхідність у поглибленні й уточненні змістовної суті образу людини як 

результату культурно-історичного розвитку світу. Образ людини – класичне 

поняття філософії і риторики, що виражає індивідуальну відмінність, духовну, 

душевну і тілесну подобу, вигляд, склад людини. Образ людини є системою 

уявлень про неї, узагальненням певних її рис, він включає в себе асоціації, 

відчуття та уявлення про людину, що ґрунтуються на баченні людини, ставленні 

та спогадах про неї. Образ несе певну інформацію, характеристику, властивості 

людини щодо її соціальної діяльності, а також наше сприйняття людини як 

особистості. Образ подає певний комплекс уявлень про особистість в розрізі її 

внутрішньої і зовнішньої краси, адже людина не з’являється на світ одразу з 

набором певних якостей, які становлять її цілісний образ, вони формуються 

протягом життя. 

Експлікація поняття «образ людини» можлива через виявлення змісту поняття 

«образ світу». Подаючи соціокультурне обґрунтування образу людини, О. 

Баксапський в першу чергу апелює до образу як результату людської здатності 

відтворювати світ. А отже, починає дослідження образу людини із з’ясування її 

здатності до образного сприйняття дійсності, світу. Він зазначає, що в межах 

психологічних, когнітивних та еволюційно-епістемологічних досліджень образ 

розуміється як «суб’єктивне емоційно-когнітивне утворення, що є носієм 

індивідуального бачення реальності» [13, с.52]. При цьому під образом 

розуміється не стільки зорове відображення, скільки модель подій реальності, 

що оформлена у вигляді сукупності доступних суб’єкту різних модальних 

відчуттів. Адже основою уявлень людини про будь-що є образи. Бачення 

людини завжди включає образ світу, під впливом якого відбувається 

становлення людини, органічно поєднуючи духовне й матеріальне. 



 

 

Ця тема широко відображена в межах філософської рефлексії. Розуміння 

образного відображення дійсності та його місця у свідомості людини 

досліджувалось у класичних роботах Д. Юма, І. Канта, Г. Гегеля, Ж.-П. Сартра, 

Е. Гуссерля та ін. У російських і вітчизняних дослідників – в працях Б. 

Ананьєва, В. Барабанщикова, А. Гостєва, Е. Климова, О. Леонтьєва, Б. Ломова, 

Д. Ошаніна, С. Рубінштейна, С. Смирнова, Б. Теплова та ін. Проблема ідеалу та 

ідеального як мети та образного орієнтиру, їхній вплив на світоглядну сферу 

людини розглядається в працях Платона, І. Канта, Г. Гегеля, А. Булигіна, Г. 

Ващенко, Е. Ільєнкова, М. Кагана, І. Огієнко та інших. 

Вивчення соціально-перцептивних образів здійснено у дослідженнях Г. 

Андрєєвої, О. Бодальова, А. Реана, В. Ситнікова та ін. Культурно-історичний 

підхід у дослідження образу застосовував Х.В. Янсон, розглядаючи 

трансформації сприйняття образів через призму соціокультурних, історичних 

змін. Він стверджував, що стилістичні варіації образу постають своєрідними 

індикаторами усіх важливих соціальних зрушень. Аксіологічні дослідження 

образу здійснювали: В. Вундт, Ф. Йодль (щодо суб’єктивно-чуттєвої природи 

цінностей та їхньої історичної відносності); Ф. Бpентано («Про походження 

морального пізнання»), М. Шелеp (щодо об’єктивності й істинності чуттєвого 

пізнання); А. Маслоу (гуманістична теорія); М. Мамардашвілі (щодо ціннісної 

природи мислення). 

Когнітивний характер образу як зміст відображення людиною дійсності або 

відображення об’єкта досліджували В. Лутаєнко (почуттєвий образ об’єкта), С. 

Петров (пізнавальний образ). Як набір переконань індивіда щодо себе, який 

постає в його свідомості у вигляді соціальних ролей та статусів, досліджували 

Ж. Піаже (операціональна концепція інтелекту); Д. Роттер, Д. Келлі (соціально-

когнітивні концепції). Б.Г. Ананьєв, А.Н. Леонтьєв, В.С. Мерлін, В.В. Столін, І.І. 

Чеснокова, Є.В. Шорохова – як внутрішнє ядро людини, систему уявлень її 

щодо себе. Р. Бернс когнітивний характер образу розумів через самооцінку 

індивіда, сукупність його установок «на себе», суму всіх уявлень про себе. А.С. 

Канарський когнітивну суть образу трактував як спроможність відображення 



 

 

дійсності, буття через єдність онтологічного та гносеологічного відношення 

людини до світу. Філософ відстоював положення про те, що зміст образу 

визначається способом життєдіяльності людини, яка формує образи, та типом 

міжлюдських стосунків, в які так чи інакше людина вступає. В. Тюхтін 

розглядав природу чуттєвого образу в інформаційному ракурсі – як ідеальну 

сторону відображення, інформаційний сигнал, що кодується через мову. 

Філософське дослідження концепту образу дозволяє стверджувати, що вже 

починаючи з епохи античності, мислителі цікавилися поняттям «образ», 

прагнули розкрити його. В епоху античності образ найчастіше виступає 

невід’ємною частиною людини, нерозривно пов’язаною з її уявленнями, 

здатністю до відображення дійсності. Спорідненими із образом виступають такі 

поняття ідеального ряду, як «ейдос», «ейдолон», «ейдол», «симулякр», введене 

Платоном. Епоха Середньовіччя привнесла свої зміни в поняття образу, 

редукувавши його до вищого, «божественного» рівня. У Новий час 

повертається сприйняття образу як відображення, проте через розмежування 

об’єктивного та суб’єктивного. У цей час з’являються такі поняття як 

«simulacrum» та «image». 

При дослідженні образу людини у ХVІІ – ХVІІІ ст. Ж.-Ж. Руссо, Вольтером, Т. 

Рідом, Ш. Монтеск’є, Е. Шефтсбері був започаткований антропологічний підхід. 

Науковці розглядали образ людини в його цілісності, відповідності до 

природних функцій, аналізували характер впливів на духовну та тілесну 

природу. Вчені зазначали, що досить часто образні ідеали, стандарти стають 

обтяжливими та навіть руйнівними для людини. Людина, намагаючись 

відповідати соціально затребуваному, успішному образу, поступово втрачає 

власну індивідуальність. При цьому Е. Шефтсбері відстоював положення про 

єдність соціального, етичного, естетичного та психологічного в людині та 

стверджував доброчесність людей, які «прагнуть перетворити своє життя в 

предмет «моральної краси», так само як і художник, що прагне створити 

прекрасний зразок мистецтва». [160, с.134]. 



 

 

Системне (раціонально-емоційне) вивчення поняття образу здійснюється, 

починаючи з філософії І. Канта, де воно досліджується з онтологічної, 

гносеологічної та естетичної позицій. Якщо в контексті онтологічно-

гносеологічного дослідження образ постає суб’єктивним способом відтворення 

дійсності за посередництва апріорних форм розуму, то естетичний контекст 

дослідження приводить філософа до оціночних суджень категорії образу. Для 

нього краса являється формою цілевідповідності (целесообразности) предмета, 

оскільки вона сприймається в ньому без уявлень щодо цілі, а такою, що 

відповідає та співпадає з образом як ціллю, метою. Таким чином образ, 

співпадаючи з ціллю, перетворюючись на мету, робить і предмет 

цілевідповідним, даним відповідно до образу, а значить прекрасним. 

Г. Гегель, коментуючи дану позицію І. Канта, відмічає, що в такому випадку 

уявлення про красу виключно як про форму взагалі знімаються через те, що І. 

Кант бачить ціль та засіб не розірваними, не протилежностями, що протистоять 

одна одній, а взаємопов’язаними, такими, що переходять одна в одну й завдяки 

цьому діалектично заперечують себе в такому переході. Згідно цієї ж логіки 

явище чуттєвого відповідає образу вже тому, що воно дане людині 

безпосередньо: ціль і засіб зливаються, перетворюючись на живий рух уяви, 

ствердження чуттєвого, коли образ безпосередньо відповідає своєму предметові, 

образ і предмет співпадають. 

В цілому, Г. Гегель вніс суттєвий внесок у вивчення проблеми образу, вперше 

застосував до його вивчення діалектичний метод. За Гегелем, свідомість не є 

чимось раз і назавжди даним. Вона проходить розвиток від «бездуховного» до 

абсолютного знання. І одним з моментів її розвитку є процес створення образів, 

образного відображення дійсності. Мислитель вважав, що «образ є, з одного 

боку, усвідомленням предмету, а з іншого – усвідомленням самого себе: 

свідомість того, що є істинним і усвідомлення свого знання про це». [40, c. 41]. 

Наступним етапом застосування діалектичного методу щодо проблеми образу 

людини є дослідження діалектики самототожності й самотрансценденції, 

внутрішнього і зовнішнього світу людини, особисто орієнтованого 



 

 

опредметнення й розпредметнення, змісту і форми в процесі самореалізації, 

розкриття особистісного потенціалу; діалектики детермінованого й 

безпосереднього при розгляді нарративів як засобів і процесів конструювання Я. 

В межах такого розуміння стає можливим і філософське осмислення феномену 

іміджу. 

Плідним для дослідження образу став феноменологічний метод. Саме 

звернення до нього сприяло максимально повному дослідженню образів у 

філософському доробку І. Канта, Г. Гуссерля, Ж.-П. Сартра. Так, Ж.-П. Сартр 

досліджував інтер-суб’єктний світ, в якому людина вирішує, чим є вона та інші: 

аби з’ясувати якусь істину про себе, людина має «пройти» крізь іншого, тобто 

творення власного образу, розуміння Я відбувається через розуміння не-Я. 

Образ визначається французьким філософом як особлива спрямованість 

свідомості, відчуттів, бо існує лише уявна свідомість, уявного предмету 

«всередині» свідомості немає. Завдяки уяві виникає можливість виокремлювати 

якийсь чуттєвий зміст, отже для будь-якого образу характерна однакова 

спрямованість уяви, зосереджена у різних випадках на різноманітний 

природний матеріал. Таким чином, образ – не особливий «предмет», не 

посередник між моєю свідомістю та реальним предметом, що відсутній, але це 

специфічний акт свідомості, спрямований на відсутній чи неіснуючий предмет. 

Сартр також наполягає на творчій природі образу – це мимовільна активність 

свідомості, що відрізняє його від сприйняття, де свідомість інертна, й 

відбувається ототожнення образу з інтенціональним актом свідомості. [124, с. 

141]. Таким чином, образ наділяє людську свідомість творчими здібностями, 

сприяючи її розвитку й ускладненню. 

Окрім зазначених вже діалектичного та феноменологічного методів, в 

дослідженні може бути плідним застосування методу компаративістики. Його 

плідність виявляється при співставленні позицій стосовно сутності уявлень 

людини щодо себе та змісту ідеї самореалізації особи, як вони пропонуються у 

вітчизняній та зарубіжній філософії. Адже створення власного образу є етапом 

самоусвідомлення людини, в якому об’єктивуються її прагнення до 



 

 

самототожності та самотрансцендування: ким є Я та яким мене сприймають 

інші. 

Філософський аналіз образу дозволяє визначити останній засобом реалізації 

можливостей ідеального. Адже в образі відображаються фундаментальні 

антропологічні константи – самоактуалізація, самоствердження, самовираження, 

самототожність та самотрансценденція як регулятори ідеї, ідеального. 

Самотрансценденція і самототожність, будучи співвідносними з центральними 

ідеями – ідеєю людини та ідеєю світу, виступають у якості методологічних 

орієнтирів при дослідженні ідеального. Людина створює власний образ, 

відповідно до ідеального зразка, який регулюється, корегується в процесі 

практичної реалізації. Е.В. Ільєнков пропонував розуміти ідеальне як 

суб’єктивний образ реальної дійсності, існування якого генетично сходить до 

процесів віддзеркалення зовнішнього світу «у формах діяльності людини, у 

формах її свідомості і волі». [51, c. 219]. 

Історично образ людини розвивається під впливом її уявлень про ідеальне, яке 

визначало його зміст. В будь-якому ідеальному образі визначаються межі 

бачення предмету, включаючи ступінь розуміння людського існування, 

перспективи його подальшого розвитку. Ідеальний образ слугує джерелом 

ціннісних орієнтацій, визначає напрямок людських прагнень. Образ людини чи 

людські образи формуються не тільки з досвіду, що іноді є стихійним, але й на 

основі філософських та інший концепцій. 

Головними джерелами отримання інформації щодо ідеальних образів людини 

минулого є твори визначних митців та роздуми філософів. Одним з таких 

мислителів є Л. Фейєрбах, який визначав довершену людину як таку, що володіє 

силою мислення, силою волі та силою почуття. Людина – ніщо без свого образу, 

стверджував Л. Фейєрбах. Сила мислення є світлом пізнання, сила почуття – 

любов’ю. Розум, любов і сила волі – це досконалості, саме в них міститься 

людський ідеал, вища, абсолютна сутність людини, а також мета її існування. 

Людина існує, щоб пізнавати, любити, бажати. [92, с. 32]. Для того, щоб 

представити результат виховання людини, слід мати уявлення про те, якою має 



 

 

бути людина. Образ людини дає можливість обрати вектор виховання, в ньому 

закріплені людські цінності, мета, мотиви, настанови, сподівання, уявлення. 

Образ людини визначається образом ідеального Я, який формує цілісність 

особистості. 

Іншу точку зору щодо розуміння образу людини запропонував К. Маркс, 

здійснивши його соціально-економічне обґрунтування. В його соціально-

економічній теорії поняття образу використовується у безпосередній єдності з 

поняттям «спосіб» – спосіб життя, спосіб виробництва: «Спосіб виробництва 

слід розглядати не лише з того боку, що він є відтворенням фізичного існування 

індивідів. Ще більшою мірою, це – певний спосіб діяльності даних індивідів, 

певний вид їхньої життєдіяльності, їх певний спосіб (образ) життя». [91, с.45]. 

Тоді як образ мислиться як суб’єктивне відображення об’єктивного світу, спосіб 

життя постає реальним процесом людського буття в ньому. Тому образ і спосіб 

можна тлумачити відповідно як ідеальне та реальне цього життя, що 

виступають у нерозривній єдності та цілісності тоді, коли спосіб виробництва 

являється водночас і способом самоствердження людини. Ідеал або образ життя 

в такому випадку не відділяється від способу життя, органічно реалізуючись в 

ньому, втілюючись в наявних формах буття людей та долаючи рамки свого 

виключно духовного існування. Виключна духовність образної форми засвідчує, 

що спосіб виробництва, життя набув певного негативного змісту (антагонізм, 

відчуження). Відтак образ стає ще й метою людського життя, здобуваючи 

ціннісне та практичне забарвлення – речі й явища, що залучаються для його 

досягнення, отримують характеристики корисності-некорисності (рос. 

целесообразности-нецелесообразности). Отже, Маркс долучає до дослідження 

образу проблему відчуження в її матеріалістично-економічній експлікації. 

Поняття образу багатоаспектне і багатогранне, воно має безліч тлумачень, як 

теоретичних, так і практичних, сформульованих фахівцями різних гуманітарних 

наук. Зокрема, прагматичний сенс поняття «образ» досліджується в психології. 

В практичному контексті образ орієнтує суб’єкта в конкретній ситуації, 

спрямовуючи його активність на досягнення поставленої мети чи розв’язання 



 

 

певного завдання. Образ – суб’єктивна картина світу або його фрагментів, що 

містить самого суб’єкта, інших людей, просторове оточення і часову 

послідовність подій. [113, с.351]. 

У працях З. Фрейда, А. Адлера, Е. Фромма, К.Г. Юнга, Е. Бодлера та ін. 

розвивались психоаналітичні теорії походження та функціонування образу 

людини, його впливу на людську підсвідомість. Зокрема, З. Фрейд, 

відмовляючись від образу людини, керованої розумом, пропонує натомість 

інший образ, що створюється внаслідок впливу на психіку людини підсвідомого 

(Воно) та надсвідомого (Над-Я) та являє собою певну динамічну модель, що 

постійно змінюється, трансгресує, набуваючи цілісності. А. Адлер у своїй 

індивідуальній психології наполягає на первинності почуття єдності з іншими 

людьми, яке стимулює соціальні контакти, орієнтуючи на інших та через інших 

визначаючи образ і поведінку людини в світі. К. Юнг же вважав, що кожен 

індивід з’являється на світ із «цілісним особистісним ескізом, який потенційно 

представлений з самого народження», т.зв. «архетипним ядром», оточення ж 

лише виявляє те, що вже було в ній закладене, а не надає особистості 

можливостей нею стати [163, с.246]. 

Е. Фромм відстоював положення про те, що людина – результат впливу 

суспільства та культури: «Дружність або ворожість та руйнування, жадоба 

влади й прагнення підкорення, відчуженість, тенденція до самозвеличення, 

скупість, тяга до чуттєвих насолод або страх перед ними – всі ці і багато інших 

прагнень і страхів можна знайти в людині, що розвиваються як реакції на певні 

умови життя… Жодна з цих схильностей не являється первинно притаманною 

людині… Образ життя, обумовлений особливостями економічної системи, 

перетворюється на основопокладаючий фактор, що визначає характер людини, 

адже владна потреба самозбереження змушує її погодитись на умови, в яких їй 

доводиться жити». [152, c. 20 – 22.] 

Взагалі, психологічні конотації образу людини достатньо широко представлені 

в дослідженнях, оскільки образне мислення є результатом особливостей 

психологічної організації людини. Психологія образу розроблялась О. 



 

 

Леонтьєвим та його послідовниками (В. Зінченко, С. Смирновим, О. Логвіненко, 

В. Столін, Ф. Василюк та ін.). Вони аналізували його вплив на стосунки 

індивідів у суспільних групах, психологічні чинники функціонування 

суспільства. Соціально-психологічний аспект образу людини розглядав Г. 

Блумер, який вказував на соціально-психологічні причини формування та 

інтерпретації образів та зазначав, що «в несимволічній взаємодії людські істоти 

безпосередньо реагують на жести та дії один одного, в символічній взаємодії 

вони інтерпретують жести один одного й діють на основі знань, отриманих в 

процесі інтеракції». [3, c. 112.] Б.Д. Паригін тлумачить процес створення 

власного образу як елемент соціалізації людини для її «входження в соціальне 

середовище, пристосування до нього, засвоєння певних ролей і функцій, які 

слідом за своїми попередниками повторює кожен окремий індивід протягом 

всієї історії формування і розвитку». [108, c. 36] Х. Ортега-і-Гассет досліджував 

людський образ в контексті вивчення феномену масового суспільства та через 

філософське осмислення феномену масової людини. 

Соціологічний підхід у вивчені застосовували Г. Тард, Г. Спенсер, Т. Верлен, Г. 

Зіммель, В. Зомбарт, Г. Блумер, П. Бурд’є, Л.І. Ятіна та ін. Вчені досліджували 

взаємозв’язок та особливості функціонування громадянських інститутів, 

соціальних явищ та їхнє образне відображення у свідомості людини. Вони 

відзначали, що соціально сформований образ людини виступає різновидом 

регуляції соціальної поведінки, сприяє залученню особистості до певної 

системи норм і цінностей. 

У 60-тих роках ХХ ст. набуває широкого поширення семіотичний підхід у 

дослідженні образу людини, який розширяє межі даної проблематики та надає 

їй принципово нового тлумачення. Його прихильниками стали Р. Барт, Ж. 

Бодрійяр, М. Люшер, Н.Б. Кокуашвілі, Б.В. Марков та ін. У своїх працях вчені 

намагались розкрити зміст знаково-семантичної природи образу, здійснити 

аналіз його ролі у суспільній комунікації. Вони стверджували, що образ людини 

– це складна система, яка має власну символічну мову, закодовану варіацію 

знаків. Тому, плідним при дослідженні проблеми образу людини, її іміджу буде 



 

 

використання герменевтичного методу дослідження. Адже образ, який створює 

і несе іншим людина, можна тлумачити та інтерпретувати як певну символічну 

сукупність, текстово-знакову систему, що піддається прочитанню при умові 

володіння семантикою даного тексту. В цілому, Я людини може бути 

представлене у вигляді тексту, в тому числі у вигляді Я-нарративу, який може 

піддаватись конструюванню людиною як самостійно, так і з допомогою інших 

за посередництва діалогу. Особистість усвідомлює власну самототожність через 

Я-нарратив та комунікацію з іншими. Зокрема, проблему образу людини 

розглядав Ж. Дельоз (образ тіла без внутрішніх органів для демонстрації 

креативних можливостей шизофренії). [43, с.56]. 

Ж. Бодріяр використовує поняття симулякру для підкреслення ситуації 

стирання кордонів між реальністю та штучним світом, коли весь світ для 

людини стає лише сукупністю знаків, текстом. Світ симулякрів починає 

домінувати над реальністю, підриваючи різницю між істинним та хибним, 

реальним та уявним. Всякий товар стає знаком, а знак – товаром, створюється 

безлике масове суспільство споживання, яке характеризується «процесом 

поглинання знаків та поглинання знаками», виникає масова свідомість, що 

поглинає всі сенси, інформацію, комунікацію й перетворює їх на 

беззмістовність. Маси стають інертними, нерухомими й апатичними, 

поглинаючи всю енергію та інформацію, розчиняючи при цьому все соціальне й 

все антисоціальне [24, с.193]. Тож доля сучасної людини – жити серед 

симуляцій та гіперреальності, завдяки чому образ людини втрачає 

неповторність й сам перетворюється на симулякр. 

Людина саму себе пізнає через власний образ. Естетичний образ людини стає 

зримим, коли людина цілісно бачиться в світі гармонії та краси. Усвідомлення 

власного образу є проявом самосвідомості людини. За образом ми можемо 

пізнати людину та її природу. В образі відображається сутність людини, її 

дійсне об’єктивне «Я». Взірцями ідеальності вважалися образи видатних 

особистостей, які прагнули досягти мети, що була провідним об’єктом їхньої 

діяльності. Звертаючись до поняття образу людини, ми уявляємо образ 



 

 

звичайної людини, типового представника певного соціального прошарку. 

Образ людини несталий, детермінований культурною епохою, у зв’язку з чим 

має свої особливості. Інтерпретації образів людини можливі через призму 

соціокультурних надбань людства, відображені у визначних творах мистецтва. 

Культура, національні звичаї та традиції, тенденції соціального розвитку 

обумовлюють формування уявлень про довершену людину, образ якої стає 

еталоном та взірцем. Отже, плідним при дослідженні образу людини є 

використання культурологічного методу дослідження. 

Поняття образу є базовим в межах естетичного підходу при вивченні понять 

естетичного ряду – краса, смак, творчість тощо. Прихильники естетичного 

підходу – Г. Гегель, Дж. Рескін, О. Лосєв, А. Андрєєв, С. Безклубенко, Г. Гачев, 

А. Гордієнко, К. Долгов, А. Зись, В. Кожинов, М. Киященко, Н. Лейзеров, В. 

Мазепа, В. Малахов, П. Павлієвський, Н. Савельєва та ін. В контексті такого 

підходу досліджується специфіка буття ідеї в формах краси або її буття в 

неповторному художньому образі. Йдеться про редукцію поняття ідеального в 

площину естетичного – до ідеї краси. Адже сила художньої образності саме в 

тому й полягає, що ідея постає не певною умоглядною сутністю, а набуває 

життєвої повноти й переконливості в чуттєво сприйнятих художніх образах. [46, 

с.330]. Існують наукові дослідження проблем естетичного смаку, що, безумовно, 

пов’язані з розробкою проблеми образу людини. Зокрема, вони здійснювались у 

філософських працях А. Шефтсбері, Ш. Монтеск’є, Вольтера, І.Г. Гердера, Д. 

Юма, І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Н.Г. Чернишевського, Ш.М. Германа, А. 

Канарського, А. Азархіна та ін. 

Отже, можемо констатувати, що поняття образу історично включає в себе 

досить різнорідний зміст. Образ – це й спрямованість, спосіб вираження життя в 

цілому. Під образом розуміється характер руху думки, мислення – образ (як 

спосіб) мислення. Цим словом в християнстві позначається також лик Христа – 

образ божий. У філософії яскравим прикладом тому є творчість М. Бердяєва, 

коли автор при створенні власної антропології вдається до протиставлення 

звіриного та божественного образів в людині. [17, с.207]. Крім того образ 



 

 

виступає ще й своєрідною мірою – зразок (рос. образец), тобто поняття набуває 

виразного аксіологічного навантаження. Різнорідність та широта розуміння та 

використання даного слова дослідниками пояснюється тим, що через нього 

«апелюють до моменту найвищого людського інтересу, мети, до сенсу 

людського життя. 

Так, А.С. Канарський вказує на ідеально-ціннісний бік процесу творення 

образів, наполягаючи на тому, що розуміння образу як ідеалу виникає у людини, 

коли вона усвідомлює соціальні антагонізми, власне відчуження. Ідеальний 

образ, особливо художній, який протиставляється недосконалості реального 

життя, постає цілепокладаючою формою подолання, зняття такого відчуження: 

«Мистецтво тим і відображає дійсність, що вступає з нею в певний полемічний 

конфлікт, протистоїть їй своїм ідеалом». [57, с. 180]. Тому саме в мистецтві А. 

Канарський бачить потенціал для представлення життя в його повноті, 

цілісності, організованого відповідно (со-образно) даному в переживаннях. 

Адже «образ в мистецтві – це форма самого мистецтва, форма специфічного 

духовного розв’язання суперечностей естетичного порядку. Саме тому, що таке 

розв’язання стосується не приватного інтересу, а ідеалу, найбільш значимого в 

житті людини» [57, с. 181]. Й форма відображення конфлікту між ідеальним та 

реальним в мистецтві ніколи не буває безпристрасною, виключно розсудковою, 

у вигляді лише розуміння, але обов’язково передбачає емоційну, чуттєву 

складову. 

Важливо підкреслити, що образ людини завжди детермінований культурою, 

суспільством, утримує у свідомості образи та уявлення, закладені попередніми 

поколіннями і в певному сенсі слугує формою передання досвіду попередніх 

поколінь. Дослідження теми образу в соціокультурному аспекті здійснювалось 

сучасними українськими дослідниками. Зокрема, Ю.Г. Легенький [79, с. 276] 

через з’ясування естетичних, культурологічних чинників його функціонування 

аналізує історичні передумови його появи. Т. Ніколаєва [100, с.137] застосувала 

культурно-історичний підхід при дослідженні національних особливостей 



 

 

функціонування образу людини та його впливу на розвиток української 

спільноти. 

Таким чином, сучасні уявлення про поняття «образ» суттєво відрізняються від 

розуміння попередніх епох. Воно отримало більш практичне, предметне 

спрямування. Зокрема, таке поняття як «імідж» стає надзвичайно поширеним та 

популярним в останні роки. Отже, інтерпретація поняття «образ» пройшла 

складну еволюцію: від простої констатації існування даного явища та спроб 

його описати до його практичного використання у повсякденному житті 

людини. 

Образ виступає концептом та є основоположним й родовим стосовно інших 

понять, які його репрезентують. Під образом людини слід розуміти сукупність 

певних стереотипів поведінки, звички, погляди, що людина сприймає як 

самоочевидності, прагнення, соціальні, політичні й особистісні уявлення й 

настанови щодо того, якою людина має бути. Іншими словами, це набір 

психологічно-соціальних ролей людини. Образ містить у собі всі 

характеристики споріднених визначень, таких як обличчя, лик, личина тощо. 

Концептом образу визначаються зовнішні риси людини (зображення, імідж), її 

психофізіологічні, моральні та духовні характеристики (лик, обличчя), соціальні 

ролі й стереотипи поведінки (личина, маска). 



 

 

1.2 Генезис філософської концепції іміджу. 

Хоча поняття іміджу виникає у новоєвропейській культурі, вже з найдавніших 

часів люди намагались обґрунтувати необхідність тактовності, чемності та 

поваги як головних атрибутивних характеристик образу гідної людини. Таким 

чином, поняття іміджу іманентно присутнє в понятті образу людини, яке 

історично формувалось з найдавніших часів та було важливою складовою 

осмислення проблеми сутності людини. Навіть за первісного ладу з його досить 

жорсткими умовами життя та звичками людині не була чужою потреба здобути 

певний образ, який би засвідчував вищий соціальний статус людини, пов’язана, 

безумовно, з традицією чуттєво-надчуттєвого сприйняття світу. Зокрема, 

дослідники переконані в тому, що обряд ініціації, який супроводжував зміну 

соціального стану людини або перехід її в нову вікову категорію, 

супроводжувався явищами канібалізму, фізичного каліцтва і завдяки цьому був 

покликаний надати людині певного іміджу, відповідного її новому статусу, 

точніше, дозволити людині такий імідж використовувати як статусну ознаку. 

Шляхи опанування бажаним іміджем були нерозривно пов’язані з прагненням 

чуттєвого оволодіння світом, але вони містили й очевидні сакральні прагнення 

та претензії. 

Перехід людства до теоретичного способу ставлення до дійсності лише посилив 

тенденцію етизації при розумінні людської сутності. Наприклад, на думку 

Конфуція, людина честі, крім стриманості, чемності, шанобливого ставлення до 

інших, має виявляти справедливість, правдивість, відчувати огиду до 

наклепників і дотримуватись правил етикету. Засадничим у його концепції 

міжлюдських стосунків було поняття «шляхетного мужа» як ідеалу, в якому 

об’єднувались всі можливі й бажані досконалості й чесноти людини: 

поміркованість, повага до інших, особливо старших, пристойне поводження. 

«Шляхетному мужу» Конфуцій протиставляє «маленьку людину» – нестриману, 

зарозумілу, боягузливу, пихату, підступну й улесливу. Нормою поведінки 

шляхетної людини було дотримання «лі» – норми, суть якої зводилась до 

зневаги до себе і поваги до інших. Норма в китайському суспільстві носила (і 



 

 

продовжує зберігати) безумовний статус закону, а значить виключала будь-які 

відхилення, зумисні або випадкові. Для людини неприпустимими вважалися 

зухвалі пози, неохайний вигляд, оскільки так засвідчувалась неповага до 

оточуючих, а значить порушення норми. Якщо говорити про імідж людини 

давнього китайського суспільства, то він був цілком колективним та 

формалізованим, соціально-стратовим і позбавленим індивідуальних конотацій. 

Імідж як образ жорстко корелює з нормами моралі, по суті зводячись до 

етичних вимог, яким потрібно слідувати, аби бути визнаним суспільством, 

включеним в соціальне життя. [65, с. 115]. 

Імідж людини в культурі античності базувався на культі гармонії, досконалого 

тіла, військової вправності та класовій сегрегації. Ці вимоги досконалості 

знайшли своє відображення в концепції калокагітії – центральному принципі 

давньогрецької естетики, яким позначали гармонію зовнішнього та 

внутрішнього, фізичної сили, краси і добра як умови людської досконалості. 

Арiстотель стверджував, що модель поведінки істинного аристократа вимагає, 

крім традиційних військових чеснот, ще й стриманості, поваги, чемності, 

почуття власної гідності, гордості. Ці чесноти він узагальнив та систематизував 

у власному етичному вченні про «золоту середину», підкоривши логічним 

вимогам розуму. [10, с. 351]. Він же вперше формулює класово-

стратифікаційний підхід для аналізу культури міжлюдських стосунків, сутність 

якого полягала у виокремленні переважно двох моральних культур – народної 

та елітарної, аристократичної. В межах такого підходу морально-етична система 

цінностей нижчих класів визнавалася квазікультурою, знецінювалась, тоді як 

елітарна вважалась зразком соціально прийнятної поведінки і спілкування. 

Лише аристократ міг дозволити собі відвертість у стосунках, відкрито 

висловлювати свою приязнь або ненависть, ніколи не пробачати образ. 

Важливою чеснотою аристократа вважалося почуття гумору, адже така людина 

– завжди бажаний співрозмовник, вміє дотепно пожартувати й сприйняти гумор 

інших, тоді як іронія і сарказм вважалися неприпустимими у спілкуванні. [123, 

c. 25]. Отже, можна стверджувати, що складається достатньо стійкий імідж 



 

 

античного аристократа, який також містить ряд обов’язкових умов та жорстких 

етичних вимог. Образи представників нижчих суспільних верств досить розмиті, 

адже вони не відповідали ідеалу, а значить не заслуговували і на теоретичне 

осмислення, мудрування щодо них. 

Зокрема, давньогрецький філософ-сатирик Теофраст іронію як рису характеру, 

людського іміджу приписує брутальному нікчемі – людині облесливій, 

балакучій, галасливій, безсовісній та безсоромній. Для нього іронічність – це 

вдавання дурника, нещире самоприниження перед іншими, нетактовність, 

імпульсивність, а отже, відхилення від морально прийнятного. Ідеалом 

міжлюдських стосунків для греків виступали дружні й теплі взаємини, 

засновані на симпатії, єдності поглядів, які вони позначали словом «філіа» – 

любов. 

У Давньому Римі відбувається зародження придворного етикету, пов’язаного з 

культом імператора та формуванням численного штату чиновників різних 

рангів – від виночерпія, тримача опахала, кур’єра, секретаря та наглядача 

імператорського ложа до полководців, з чітко визначеними вимогами щодо 

зовнішнього образу. Імідж придворного аристократа передбачав вміння 

стримувати природні потяги, сваволю, агресію, осмислене ставлення до суті 

шляхетності та підкорення власної поведінки її нормам та вимогам. Логічним 

продовженням такого розподілу людей за класовими ознаками, які нерозривно 

пов’язувались із володінням певними моральними чеснотами, стали відмінності 

у зовнішньому вигляді. За манерою одягатись, зачіскою, аксесуарами та 

коштовним оздобленням представників вищих класів відрізняли від нижчих. 

Так, громадяни Риму носили тоги (довгий шмат білої тканини, один кінець 

якого перекидали через ліве плече), сенатори прикрашали тоги червоною 

облямівкою тощо. 

Теологізм середньовіччя, з його ідеалом аскези, нехтування тілесністю, 

сформував ідеал людини-християнина, глибоко віруючої, що зосереджена на 

внутрішньому самовдосконаленні та нехтує тілесні потреби й задоволення. 

Людина, будучи створеною за образом та подобою божою, мала всіляко 



 

 

прагнути досягти внутрішньої досконалості, аби не лише за образом бути 

подібною до Бога, але й духовно наблизитись до нього. Тому ідеологічним 

імперативом середньовіччя стала вимога мінімізації уваги до власної 

зовнішності, до тіла та максимальна актуалізація уваги до духовного зростання 

та вдосконалення. Поняття образу людини максимально здобуває духовного 

змісту. Зовнішній портрет ідеального представника цієї доби уявляється у 

вигляді ченця, аскетичне тіло якого сховане під балахоном ряси, проте з яскраво 

палаючими очима, в яких горить вогонь віри Христової. 

Однак, в пізньому середньовіччі – на початку нової доби утворюється інститут 

лицарства, головними моральними чеснотами в якому були оголошені вірність, 

честь, шляхетність, що у своїй єдності утворювали етичний конструкт 

середньовіччя, так званий «лирацський ідеал». Його основу складали 

імперативи честі, васального обов’язку, воїнської доблесті та куртуазного 

кохання. Як тут не згадати про славетного Дон Кіхота Сервантеса з його 

ритуалізованим культом прекрасної Дульсинеї. Славетний Дон у відповідності з 

куртуазними вимогами завойовує її прихильність військовою доблестю та 

вишуканістю присяги на вірність дамі серця. Лицарів зображували як 

поборників честі, кохання й шляхетності у творах тих часів: «Ланселот, або 

Лицар Воза» Кретьєна де Труа, «Мистецтво куртуазної любові» Андреаса 

Капеллануса, «Трістан та Ізольда», «Кортезіі» Бонвічіно да Ріва. Завдяки 

формуванню лицарського ідеалу військова еліта відмежовувалась від інших 

суспільних верств, в першу чергу від селянства – нижчої верстви. 

В межах даної традиції починає домінувати культ куртуазних манер, які з часом 

стали обов’язковою складовою придворного етикету. Слово «куртуазний» – 

французьке й у перекладі означає «двір», отже, вимога куртуазності 

поширювалась на тих, хто перебував при королівському дворі й прагнув 

підкреслити свій придворний статус. Якщо спочатку вимоги стосувались 

дотримання моральних чеснот, то з часом вони набули й практичного характеру, 

вимагаючи точної відповідності зовнішності правилам перебування «при дворі». 

Складається імідж придворної особи з витонченими відшліфованими манерами, 



 

 

посиленим контролем над афектами, яка вміє моделювати пристрасті. Суттєвим 

елементом куртуазності вважалося вміння дотримуватись правил. Такий імідж 

підкреслював престижність і владу особи, його носія. З іншого боку, куртуазна 

поведінкова модель часто формувалась у соціально залежних осіб, які шукали 

особливої прихильності в шляхетних колах, недосяжних для них. Саме цю ідею 

стверджує на сторінках своїх творів Еразм Роттердамський, наполягаючи, що 

часто за куртуазними манерами приховується простецьке походження. Тому й 

подвиги Дон Кіхота викликали й викликатимуть посмішку у читачів через його 

дивакуватість, напищеність, недолугість, афектацію. Тим більше, що реальні 

спогади про лицарів розповідають про їхню жорстокість, брутальність, 

кровожерливість, а значить, імідж був відірваним від реальності. А на думку 

Дені де Ружмона, французького філософа, «куртуазія була екзальтацією 

нещасливого кохання, своєрідним виявом християнської аскези». [123, с. 33]. 

Куртуазний імідж доповнювався зовнішніми вимогами: довгі незручні сукні, що 

свідчили про неможливість фізичної праці для їх господарів, коштовні тканини, 

багато мережива, дорогоцінностей, хутра. «Одяг почав символізувати 

належність до певної соціальної страти (аристократії, університету, цехової 

корпорації, міського патриціату тощо). Часто муніципальне законодавство 

регламентувало зовнішній вигляд: сукні та прикраси дам мали відповідати 

соціальному статусу їхніх чоловіків». [123, с. 35]. Всі ознаки засвідчують 

формалізований характер такого іміджу та перенесення уваги на зовнішність у 

збиток духовним досконалостям. Увага, зосереджуючись в першу чергу на 

зовнішньому – дотриманні правил (пристойність понад усе), не акцентується на 

внутрішніх переживаннях та духовних шуканнях – щире виявлення останніх 

стає непристойним. 

Ідеал людини культури Відродження складали чесноти активності, 

професіоналізму, раціональності, практичної доцільності, ощадливості та 

індивідуалізму, у відповідності з якими змінилося й уявлення щодо шляхетності, 

набувши гуманістичного тлумачення. З формуванням протестантизму (XV ст.), 

складається відповідна етична система, яку М. Вебер назвав етикою 



 

 

протестантизму, що суттєво вплинула на всі сторони життя тогочасної Європи. 

Неробство, розпуста засуджувались як риси, що не мають спільного з істиною 

шляхетністю, яка вимагає морального самовдосконалення, гідності, творчості, 

обізнаності в науках, активної діяльності, працьовитості, моральної відкритості 

та чистоти. Формується протестантська норма: жити без фіранок на вікнах, що 

своїм змістом означав вимогу для людини в кожен момент свого життя бути 

чистою, відкритою для Бога та для інших, і щоб всі могли в цьому 

пересвідчитись. Жити так, аби не було соромно перед іншими, більш того, 

завжди бути прикладом для всіх інших. 

Водночас, посилення ролі бюргерства спричинило й посилення позицій 

куртуазної культури та придворного етикету, що головний наголос робили на 

зовнішніх проявах людини. Середньовічне лицарство поетизується, 

відновлюються лицарські розваги: урочисті виїзди, поетичні звертання, облоги 

замків Доброчесності й Цнотливості, культ прекрасної дами тощо. В контексті 

поширення таких традицій вводяться нові конотації образу людини, її іміджу: 

цивілізоване, пристойне, вульгарне, грубе, мужицьке. Нормативною вимогою 

стає шанобливе ставлення до високого соціального статусу, придворний 

проголошується носієм витончених манер і смаків. В контексті індивідуалізації 

життя, як характерної риси епохи Відродження, з’являється традиція подавати 

індивідуальний посуд на прийомах. «Представники гуманістичної культури 

Ренесансу стверджували, що земне життя і пов’язані з ним задоволення 

становлять не меншу цінність людського існування, ніж духовне 

самовдосконалення. Наприклад, в одному із трактатів італійського гуманіста 

Лоренцо Валла йшлося, що фізична краса, сила і здоров’я не заперечують 

цінностей християнської моралі». [123, с. 41]. 

Ренесансна культура, прагнучи відродити античний культ тілесності, виходить з 

пріоритету фізичної краси, формує нові уявлення щодо досконалого образу 

чоловіків та жінок. На противагу аскетичному ідеалу середньовіччя образ 

чоловіка доби Відродження мав засвідчувати його статеву належність, фізичну 

міць, енергію. Уявлення про жіночу красу будувались на здатності жінки до 



 

 

дітонародження, тому акцент робився на масивності, пишних формах, що 

свідчили про фізичне здоров’я (згадаймо пишнотілі жіночі портрети Рубенса, 

художника епохи барокко). 

Ще в часи готики, починаючи з ХІІІ ст., складається традиція домінування 

певного стилю в одязі, за яким можна було безпомилково визначати соціальний 

статус його власника. Наприклад, соціальний статус дами визначався глибиною 

її декольте, висотою підборів на взутті: чим вище статус, тим глибше декольте 

та вищі підбори. В ці часи формується вимога щодо спеціального зовнішнього 

вигляду жінок-повій, які мали зовні відрізнятись від доброчесних жінок. 

Оскільки в моді тих часів були досить відверті наряди, то повіям призначався 

одяг певного кольору та фасону, за порушення чого вводилось покарання. [148, 

с.138]. Імідж сприяє додатковому ствердженню соціального статусу через 

можливість виразити його у зовнішній формі. В наступні століття відбувається 

«розмежування між буржуазною моральною культурою і «галантною етикою» 

дворян». [123, с. 10]. 

Імідж галантності, що склався в цей період, хоча й вимагав індивідуальних 

проявів від особи-його носія, але ці прояви мали відповідати певному зразкові, 

укладатись в ряд історично зумовлених обов’язкових вимог щодо моральних 

чеснот та пристойних манер, аби свідчити про статус, станову належність 

людини. Імідж засвідчував соціальну належність (вищість) індивіда, був 

проявом комунікативного стандарту, але не відображав особистої неповторності 

та індивідуальності. До того ж, декаданс куртуазної культури зумовив 

зосередження уваги на зовнішніх виявах при втраті внутрішнього наповнення. 

«Блискуча нікчемність, нудота у товаристві мерзенних людей, які рояться 

навколо! Яка боротьба дрібних честолюбств: всі тільки того й бажають або 

слідкують за тим, щоб обігнати один одного хоча б на півкрок», – так 

саркастично описував декаданс куртуазної культури німецький письменник Й.-

В. Гете. [123, с. 10]. 

В ХVІ – XVII ст. з’явились перші наукові роботи, в яких аналізувались ідеальні 

й реальні образи людей та шляхи досягнення бажаних рис, характеристики 



 

 

соціально прийнятних стандартів, естетичних смаків. Зокрема це були праці: М. 

Монтеня («Досліди»), Ж. де Лабрюйєра («Характери»), Дж. Локка («Думки про 

виховання»). В ХVІІ – ХVІІІ ст. тема образу людини розглядається у роботах Е. 

Шефтсбері («Характеристики людей, звичаїв, думок, часів», 1711 p.), Ш. 

Монтеск’є («Перські листи», 1721), «Досвід про смак», 1753), Вольтера («Смак», 

1757), Ж.-Ж. Руссо. Підкреслювався соціальний та естетичний аспект образу 

людини як іміджу, його зв’язок з наявністю смаку у індивіда. Вважалось, що 

естетичний смак – це характеристика лише еліти суспільства, адже для його 

формування необхідні виховання, освіта, можливість споглядання творів 

мистецтва, наявність вільного часу. Акцентувалась увага на важливості 

комунікаційних процесів під час яких розвивалось розуміння прекрасного та 

потворного. 

Одним з перших філософів який вказав у своїй антропології на значення 

зовнішнього образу людини був Адам Сміт, котрий у 1759 році видав працю 

«Теорія моральних почуттів». Він вказував на пряму залежність зовнішнього 

вигляду людини від наявності смаку, можливості адекватного сприйняття краси, 

яке базується не на об’єктивному розумінні, а на суб’єктивному ставленні. До 

об’єктів, що складають зовнішній образ людини він відносив: одяг, меблі, 

архітектуру, поезію та музику. Зазначав, що імідж здатен впливати і на моральні 

цінності суспільства [132, с. 195]. 

ХVІІ – ХVІІІ ст. в Європі – часи Абсолютизму з бурхливим розвитком 

дворянства та формуванням підкресленого аристократизму їхніх образів й 

міжособистісних стосунків. Відбувається розмежування етики доброчесності та 

етики манер, внутрішнього та зовнішнього в образі людини. Етика манер 

базується на французькому стандарті поведінки «комільфо» (належним чином), 

що стає ідеалом світськості й кульмінації свого розвитку сягає за часів пишного 

правління Людовика ХІV, короля Сонця. Етикет здобуває ще й політичних 

функцій через протиставлення аристократичної культури світських манер 

(етики галантності) буржуазній моралі, яка лише пробивала собі шлях й у ті 

часи була культурою нуворишів, плебеїв. Аристократичному галантному 



 

 

церемоніалу надавалася державна вага, його політичний контекст був 

спрямований на зміцнення королівської влади. 

Центральним іміджевим та міжособистісним принципом епохи Абсолютизму 

став імператив раціональності, при чому його зміст відрізняється від 

тлумачення, поширеного в новоєвропейській філософії. На відміну від 

філософського розуміння раціональності як розумності, первинності розуму в 

житті людини чи існуванні світу, в етиці Абсолютизму під раціональністю 

розумілася поведінка «всупереч своїм почуттям». Принцип раціональності 

вимагав від людини тверезого розрахунку та максимального контролю над 

імпульсивністю та емоціями. Представник французької філософії цього часу 

Жан де Лабрюєр так описував портрет сучасника: «Людина двору вміє керувати 

своїми жестами, своїм поглядом і собою; вона все глибоко приховує і є цілком 

непрозорою для інших; вона приховує свої погані вчинки, усміхається своїм 

ворогам, керує своїм настроєм, маскує свої пристрасті, суперечить своєму 

серцю. Вона говорить і діє всупереч своїм почуттям». [123, с. 45]. Це 

відповідним чином позначилося на ідеалі шляхетності того часу: честь 

розуміється як моральна витримка, збереження душевної рівноваги за будь-яких 

умов. Вимоги до образу людини, її іміджу можна узагальнити у максимі: 

«тримати обличчя за будь-яких обставин». 

Етика галантності, отримавши нову психологічну та моральну основу – 

імператив раціональності, в історії Європи позначає період «Галантного 

століття». Біля його витоків – культурно-просвітницька діяльність французьких 

аристократок-просвітниць XVI ст. та доведення ними до досконалості 

мистецтва політесу – правил придворної поведінки. Політес вимагав 

надзвичайної галантності, грації, чемності («цивілізованості») у ставленні 

чоловіка до жінки, вправності у компліментах, риторичних талантів, 

елегантності. Поведінка регламентувалась до дрібниць: якими словами 

починати та закінчувати розмову. Обов’язковим було поверхове ставлення до 

кохання (легкий флірт з еротичним контекстом), а глибокі почуття вважалися 

вартими презирства, проявом плебейської натури. Галантний імідж складався з 



 

 

чеснот уважності та люб’язності аж до такої міри, щоб по очах здогадуватись 

про бажання оточуючих та охоче їх виконувати, обов’язкової наявності веселого 

настрою, скромності, щедрості. Це період політичної та культурної гегемонії 

Франції, тому Європою поширилась мода на все французьке. Лише Англія 

зуміла відгородитися від французького культурного тиску. 

Й саме в цей період в англійській культурі формуються іміджеві поняття «леді» 

та «джентльмен», в яких фіксується специфічне уявлення щодо шляхетної 

поведінки. Вперше поняття джентльмен зустрічається у «Британській 

енциклопедії» XIV ст. для позначення позбавлених спадщини молодих 

аристократів та відокремлення їх від плебсу. На кін. XVI ст. так позначають уже 

представників елітарних суспільних кіл, а з XVIII ст. імідж джентльмена 

складають характеристики людини, що є господарем слова і честі: серйозність, 

спокійність, врівноваженість, здатність володіти собою, лаконічність, 

стриманість в оцінках, освіченість, чемність, тактовність, відповідальність, 

готовність допомогти. Обов’язковим вважалося володіння класичними мовами, 

невимушеність у поведінці, відсутність сором’язливості та скутості. В Європі 

складається нобілітет – соціальна верства, найвищими чеснотами для якої були 

честь та гідність. Честь та гідність стають характеристиками іміджу 

аристократа, його атрибутами. При цьому Ш. Монтеск’є стверджував, що 

«честь – це насамперед зацікавленість людини тим, наскільки пристойно 

виглядають її вчинки в очах співвітчизників». [123, с. 49]. Розрізняли: честь як 

репутацію, честь як шляхетність, честь як цнотливість. Отже, знову ж таки не 

стільки йшлося про етичне усвідомлення суті честі, скільки про формальну 

відповідність образу людини її зовнішнім, соціально зумовленим вимогам та 

проявам. 

Поняття «леді» слугувало як форма звертання та символізувало довершену у 

всіх відношеннях жінку. Р. Бретвейт у праці поч. XVI ст. «Англійська леді» 

зазначав, що «програма виховання та освіти юних аристократок має 

обмежуватись Біблією та молитовником» [123, с. 49], а отже соціально 

прийнятний імідж жінки цих часів будувався на консервативних засадах ідеалу 



 

 

тихого родинного життя в колі чоловіка та численних дітей, позбавляючи жінку 

прав на свободу та можливість реалізувати власну індивідуальність. Жінка мала 

бути скромною, доброю та мовчазною, говорити лише тоді, коли її запитують. 

Але вже з сер. XVIII ст. англійських аристократок починають навчати музичній 

грамоті, етикету, французькій мові, танцям, що згодом приведе до формування 

концепту емансипованої жінки та відповідного соціально сформованого 

жіночого іміджу. 

В цілому, епоха Абсолютизму характеризується зменшенням соціальної ролі 

моральних чеснот, зведенням їх до вимог пристойності в очах інших, що 

негативно позначилось на стані суспільної моралі: лицемірство, сервільність 

(рабське поводження з вищими чинами), презирство до нижчих стають 

характеристиками людини цього часу, коли зовнішня благопристойність 

поєднувалась із аморальністю, культом чуттєвих насолод. Важливий елемент 

іміджу складала вимога граційності, витонченості рухів аристократа та 

презирство до кремезних тіл, міцних форм: фізична сила вважалась естетично 

потворною. Цінувалась краса жесту, слова, що привело до виникнення моди на 

дзеркала. Щодо зовнішніх проявів іміджу, Абсолютизм став епохою пудри, 

рум’ян, парфумів, мережив, менуету, «жіночного чоловіка» в яскравому одязі та 

з довгим напудреним і надушеним волоссям, пікантності, інфантильності, 

гонитви за вічною молодістю. Це спричинило небувалий розквіт світської 

культури, коли холодна велич поступилася місцем фривольній насолоді. [123, с. 

53]. 

З кін. XVIII ст. в європейську моду входить і починає домінувати більш 

стриманий англійський стиль. Консервативні аристократичні зв’язки слабшають, 

родова аристократія втрачає своє провідне місце в суспільстві при наростанні 

економічної та соціальної могутності буржуазії, що спричинило зміни у 

моральній свідомості та привело до формування нової концепції 

міжособистісних стосунків, появи нових типів соціально затребуваного іміджу 

людини. Джерелами таких змін служили ідеї французького Просвітництва, в 

першу чергу Ж.-Ж. Руссо, німецького романтизму, німецької класичної 



 

 

філософії (І. Кант) та літератури (Й. Гете, Ф. Шиллер). Спільною думкою, яка 

об’єднала їх при з’ясуванні проблеми людської сутності була та, що сутність 

людини виражається не через її зовнішні соціально набуті або успадковані 

характеристики, стани чи титули. Цінність людини – у її моральній 

довершеності. 

Ж.-Ж. Руссо в трактаті «Еміль, або Про виховання» [121, с.24] стверджує ідею 

людської свободи та рівності всіх від природи, наголошуючи, що головним 

скарбом людини є її добре серце, яке слід оберігати від старих руйнівних 

суспільних традицій. Романтики виступали за відродження внутрішньої 

культури особистості – чистого кохання, сентиментальності, глибоких почуттів, 

чесності і сердечної доброти, проти поверховості, церемоніальності, показної 

люб’язності. Формується нова система цінностей, в межах якої засуджується 

неробство, паразитування, нечесність, манірність. Культура вишуканих манер 

відкидається й засуджується на користь культури моральної доброчесності, яка 

знайшла своє теоретичне вираження у філософії І. Канта та виведеному ним 

регуляторі людської поведінки – категоричному імперативі в царині моралі як 

законі міжособистісного спілкування. Кант легітимізує золоте правило моралі й 

це відповідним чином позначається на ідеалі людини цього часу та на 

особливостях її іміджу: істинна моральність базується на внутрішній 

доброчесності, яка підкорюється вимогам практичного розуму людини. 

Проте, в цей період формується суперечність в моральній культурі, пов’язана з 

появою в межах інтелектуально-просвітицького дискурсу етики утилітаризму. Її 

положення, зокрема, втілені у моральному кодексі Б. Франкліна («Поради 

молодому торговцю») – американського громадського діяча, який стверджував, 

що «цінність доброчесності визначається мірою її корисності». [50, с.73]. Нові 

часи потребували людини нового типу – підприємця, який для досягнення 

професійного успіху мав бути справедливим, милосердним, поміркованим, 

працелюбним, добросовісним та чесним. Мірилом доброчесності стала 

спроможність людини отримати кредит: «Істинно моральною є людина, яка 

заслуговує на кредит». Франклін створює таблицю необхідних для буржуа 



 

 

чеснот, серед яких: почуття міри в їжі та вживанні напоїв, небалакучість, 

порядність, рішучість, заощадливість, працелюбство, відвертість, 

справедливість, поміркованість, охайність, урівноваженість, скромність. Саме ці 

чесноти складають імідж буржуа XVIII ст., вони набувають загальносоціальної 

ваги, посилюються вимоги до жіночої доброчесності, що втілюються в гаслі 

«честь і сором»; в Європі стверджуються матримоніальні цінності, 

посилюються патріархальні традиції. Імідж носить яскраво виражений 

практичний характер, спрямований на досягнення фінансового благополуччя, 

розвивається в контексті етики моральних чеснот, яка протиставляється етиці 

витончених манер з її аристократичним презирством до праці та 

культивуванням паразитичного способу життя, станового чванства тощо. Слід 

відмітити також тенденцію ускладнення структури іміджу: посилюються 

функції етикети, відбувається диференціація його складових (культура манер, 

культура застілля, мовленнєвий етикет, культура одягу тощо). Моральна 

складова образу людини посилюється вимогами зростання гуманістичних 

принципів поваги і тактовності. 

Термін «імідж» вперше з’явився у 1806 р. в словнику Ноя Вебстера, 

американського лексикографа й мовознавця, творця «Американського словника 

англійської мови». Згідно тлумачення Вебстера, імідж – це штучна імітація або 

піднесення зовнішньої форми певного об’єкта та, особливо, особи. Це 

визначення доповнюється новими дефініціями, згідно вимог часу й набуває 

наступного звучання в сучасній транскрипції: імідж є мисленнєвим уявленням 

про людину, товар або інститут, що цілеспрямовано формується в масовій 

свідомості за допомогою пабліситі, реклами або пропаганди. [67, с.197] 



 

 

Висновок І розділу 

Головною рисою, що характеризує осмислення теми образу як іміджу людини в 

домодерну та модерну епохи є достатньо жорстка вимога дотримання 

соціальної норми, правила, етикету. Раніше в суспільстві домінували родові, 

класові тощо критерії ідентифікації особистості згідно з її приналежністю до 

великих і жорстких соціальних структур. Такі ідентифікації передбачали 

вироблення образу ідеального правителя даного роду, класу, страти: типового 

буржуа, лицаря, пролетарія, за етноналежністю – німця, француза, англійця 

тощо. Слідування такому образу й складало сутність вибору іміджу особистості. 

Від людини та її зовнішнього образу в межах цих культур очікувалось не 

стільки прояву індивідуальності та неповторності у зовнішніх проявах, скільки 

відповідності певному соціально затвердженому стандарту. Така відповідність 

розглядалась як необхідна умова вписання людини в певне соціальне коло, 

закріплення за нею тієї соціальної ролі, якої вона прагла та на яку претендувала, 

тоді як відхилення від стандарту, від соціальних вимог щодо образу людини, як 

правило, завжди негативно позначалось на соціальному статусі індивіда, 

приводило до виключення його із соціального життя або ж формувало 

ставлення до нього як до дивака, «білої ворони», чужака тощо. Відповідність 

еталону формувала ціннісний ідеал особистості, якому в суспільстві 

відповідали лише найкращі: аристократи в Античній Греції, лицарі та дворяни – 

в феодальній Європі, буржуазія часів ствердження капіталізму. 

Тема іміджу у філософії цих часів не оформлюється у самостійну сферу 

дослідження. Це й не дивно, адже в межах класичної парадигми філософування 

увага мислителів зосереджувалась на високих темах та вічних проблемах – 

добра, краси, істини. Концепт іміджу, попри свою очевидну належність до 

антропологічної проблематики, широко представленої в межах класичного 

філософського дискурсу та часткову належність до проблематики естетичного, 

краси, етичного, все ж має яскраво виражене практичне й навіть утилітарне 

забарвлення, що пояснює нехтування цією проблемою філософами-класиками. 



 

 

Тема образу людини розглядалась та досліджувалась на більш загальному 

теоретичному рівні – в контексті когнітивної, етичної, естетичної проблематики. 

Результатом таких досліджень поставало створення певного 

трансцендентального ідеалу людини, в межах якого увага сконцентровувалась 

на людській духовності, її внутрішньому світі. Тому зрозуміло, що дослідження 

були позбавленні практичних конотацій. Йшлося скоріше, про ідеал як мету, 

сенс, вищу сутність людини, ніж про образ, в якому відображені персональні 

налаштування, цілі й пріоритети людини. Теоретичний ідеал відображався в 

соціально затребуваному образі людини, що містив строгі вимоги до того, якою 

вона має бути, щоб отримати соціальне визнання. Дослідження образу людини 

як іміджу, що містять в тому числі й практичний аспект, який стосується 

зовнішнього вигляду й пов’язаних з цим психологічних, поведінкових настанов, 

стали надбанням некласичної та постнекласичної філософської традицій. 



 

 

РОЗДІЛ ІІ. НЕКЛАСИЧНІ ТА ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ФІЛОСОФСЬКІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ІМІДЖУ 

 

2.1 Феномен іміджу в сучасних наукових дослідженнях. 

В некласичній філософії проблема образу людини як іміджу теж не здобуває 

самостійного статусу та окремого філософського прочитання. Увага 

здебільшого приділяється осмисленню людини та її образу під різними кутами 

зору. Це сприяє більш глибокому усвідомленню людської сутності, що 

виражається у прагненні самореалізації, самовизначення, самоідентифікації на 

різних рівнях – як формальному, зовнішньому, так і внутрішньому, 

ессенціальному. При цьому тема самореалізації особистості є типовою для 

філософії ще з класичних часів. Вона починає осмислюватись в добу 

Відродження, знаходить свій розвиток у німецьких класиків та успадковується 

некласичною традицією: у філософії життя Ф. Ніцше, екзистенціалізмі Ж.-П. 

Сартра, М. Бердяєва, персоналізмі Е. Мунь’є. Вагомим є внесок психологічних 

шкіл в розгляд даної проблеми, зокрема, гуманістичної психології, а саме 

концепції А. Маслоу, К. Роджерса, Е. Фромма, у яких самореалізація 

ототожнюється із самоактуалізацією й трактується як природна потреба. Ідеї 

щодо самореалізації в контексті самотворчості простежуються в роботах 

філософів-антропологів – А. Гелена, Х. Плеснера, у К. Маммардашвілі. Вони 

пропонують думку про те, що людина, будучи не завершеною, потенційною 

істотою, якій самість не дана від народження, перебуває у постійному пошукові 

себе, свого образу. У представників школи «філософії нарративу» – Х. Арендт, І. 

Брокмейєра, П. Рікьора, Р. Харре та ін. проблема самореалізації особистості теж 

розглядається в контексті її самотворчості. В коммунітаристській філософії (Ю. 

Хабермас, В. Гладишев, Р. Зобов, В. Кемеров, І. Коростильова) самореалізація 

розглядається через включеність людини в соціальні структури, якими вона й 

обумовлюється. При цьому соціальність виступає формою зв’язку людей між 

собою. Антропологічний аспект комунікації та самореалізації особистості 

розглядали у своїй творчості М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер, М. Каган, А. 



 

 

Немчинова, С. Франк, Х. Ортега-і-Гассет, К. Ясперс та ін. Слабо досліджена 

проблема самореалізації та самоідентифікації особистості в соціальному плані, 

тому її ми розглянемо в наступних розділах нашої дисертаційної роботи, 

присвяченим соціальним вимірам концептуалізації іміджу людини. 

Виокремлення проблеми іміджу та її концептуалізація на філософському рівні 

відбулися в межах постнекласичної філософської парадигми, дана тема 

виявилась іманентно присутньою у рефлексіях постмодерністської філософії. 

Особливістю сучасної постмодерної культури є культ тіла, тілесності – 

«тілоцентризм» за М. Бахтіним [15, с. 89], що характеризується «тілесно-

візуальною орієнтацією, яка виражається у споживацтві (конс’юмеризмі), культі 

здоров’я, сексуальною акцентуацією, формуванням та просуванням 

привабливого іміджу в рекламі, політиці, мистецтві, навіть релігії та науці, 

роллю нової освіченості в віртуальній реальності та інформаційних 

технологіях». [140, с. 35 – 53]. Тож проблема іміджу в сучасних умовах 

розглядається, в першу чергу, з точки зору його вияву в площині тілесності. 

В умовах кризи духовності, втрати суспільної ідеї, яка б об’єднувала навколо 

себе різні соціальні верстви суспільства, тілоцентризм набуває додаткового 

сенсу: «Східноєвропейський тілоцентризм є ще й своєрідною реакцією, 

перегинанням зігнутої раніше палиці в інший бік, карнавалізацією тотального 

досвіду через культурний тілесний низ». [140, с. 35]. Як на типові прояви такого 

культу тілесності дослідники вказують на риси образу тілесності: акцентований 

чорний гумор, тотальне пародіювання й травестування, підвищена увага до 

теми смерті, катастрофізму, сюжетів кінця світу, спеціальний інтерес до 

соціальних девіацій, маргіналів, сексуальної свободи, гомосексуальності, 

транссексуальності, обмеження зони сорому, заперечення наукової 

раціональності, містицизм, езотерика тощо, які набувають значного поширення 

та популярності в сучасному масовому суспільстві. 

Поставлені на потік технології формування та просування привабливого іміджу 

лише сприяють закріпленню перелічених рис у свідомості обивателя, адже 

панівним, соціально затребуваним образом людини сучасного масового 



 

 

суспільства є наглядний у своїй тілесній цілісності та успішності образ для 

обслуговування потреб бізнесу, політики, масової культури. «Наслідком цих 

процесів у мистецтві стало витіснення літератури на периферію художнього 

досвіду й переміщення в ядро художньої культури візуального (перш за все – 

екранного: кіно, відео, ТБ, мульти-медіа) мистецтва, в основі якого – показ 

людського тіла та зорові метафори, апеляція до тіла та його частин, перш за все 

– в якості еротичної символіки». [140, с.53]. Відбувається естетична гра з 

відповідними тілесними образами, з якими маніпулюють для досягнення 

популярності, заробляння грошей, здобуття суспільного або політичного впливу 

чи авторитету. В таких випадках йдеться вже навіть не стільки про імідж як 

маску або засіб впливу чи маніпулювання, скільки про створення образу як 

певного сучасного культурного міфу, за посередництва якого намагаються 

впливати на свідомість мас. 

Г.Л. Тульчинский в контексті постмодерністських рецепцій зазначає, що «за 

цими процесами зазвичай вловлюється динаміка семіотичних (знакових) 

засобів соціальної комунікації» [140, с.40]. Точніше назвати це завершальним 

циклом розвитку знакових засобів, джерелами якого були тіло та тілесний 

контакт, розвитком стало створення засобів практичної діяльності, що 

продовжували та доповнювали людські органи. Наступним кроком стало 

виникнення власне знаків: іконічних, що були подібними до реальних речей, 

далі – індексних, що перебували у причинно-наслідкових зв’язках з 

означуваними предметами, й нарешті, символічних, які перебувають з 

означуваними предметами та явищами виключно в умовно-конвенційних 

зв’язках. Очевидно, що імідж, як він розуміється та використовується в 

сучасному світі, належить саме до останньої (умовно-конвенційної) 

семантичної групи, оскільки містить в собі умови, необхідні для вписання 

людини до певної соціальної групи, досягнення мети тощо. 

Постмодернізм виходить з відмови від раціонально аргументованої 

особистісної позиції (в тому числі і від авторської – смерть автора у Р. Барта), 

відсутності стильової та концептуальної обов’язковості, що означає 



 

 

«нормативність анормативності, еклектизм, зведений у принцип в дусі 

фейєрабендового «все згодиться» (anything goes)». [140, с.49]. Наслідком цього 

стає релятивізація, динамізм сенсів: все довкола гра, знаки, симулякри та 

симуляція. Навіть таке знакове явище сучасного життя як тероризм 

трансформується до рівня симулякру, як про це писав Ж. Бодріяр. Філософ 

зазначив, що складається нова логіка терористичних дій, в межах якої 

терористи надають перевагу зусиллям щодо створення образу терористичної 

акції, аніж самій акції. Йдеться про створення образу ситуації терору, про 

підготовку таких терактів, «які можуть ефективно прозвучати в засобах масової 

інформації й будуть максимально ними розтиражовані. Тепер організатор 

теракту роздумує, немов режисер-постановник або продюсер, а не як терорист 

старого типу» [53, с.1]. Проте для іміджу терористів така ситуація є 

сприятливою: ЗМІ, несамохіть стають союзниками терористів, тиражуючи 

інформацію та посилюючи ефект від терактів, відчуття загрози, яке від них 

надходить. Люди починають боятися своїх страхів, страх тероризму стає 

пандемічним. У Ж. Бодріяра таке явище отримало назву «переваги симуляції» 

як спроби використати досвід однієї системи за допомогою інструментарію 

іншої (симулятор літака, атомної війни тощо). Тотальність симуляцій стає 

загрозливою для людини, і щоб захиститись, потрібно протидіяти їй. Ж. Бодріяр 

відмічав, що людині «слід бути «терористом» у всьому, що ти робиш, тому що 

немає іншого способу перемогти систему. Людина, яка діє розумно й 

раціонально, нічого не може добитись». [53, с.1]. 

Особливістю інтерпретації іміджу у Ж. Бодріяра є те, що він не зазначає 

відмінностей між реальністю та образами, що її наслідують, вони у нього мають 

тотожний онтологічний статус. Саме це дає змогу авторові заявляти про нашу 

епоху як епоху тотальної симуляції: адже реальність та образи, що її заміняють, 

тотожні. Вони змішуються, накладаються один на одного, перехрещуються, 

спричиняючи ситуацію, що отримала у постмодернізмі назву вибуху: «Якщо 

раніше значення будь-чого визначалось через відмінності, то тепер воно бере 

свій початок у колапсі, вибухові. Раніше досить автономні області тепер 



 

 

радикально трансформуються, проникають одна в одну й підривають раніше 

встановлені кордони та розбіжності». [172, c.55-67]. Імідж відтворюється на 

основі реальності, проте вона вже не є первинною щодо нього, й не може такою 

бути, оскільки імідж заміщує собою реальність, відмінності між ними зникають 

та формується гіперреальність. «Гіперреальність не містить в якості основи ні 

реальність, ні її імідж. Проте за посередництва цієї концепції стає можливим 

охарактеризувати постмодерністські умови. Концепцією «схоплюється» як 

реальність, в якій ми живемо, так і сенс або досвід, який ми переживаємо». [172, 

c. 55-67]. 

Для Ж. Бодріяра наш світ бачиться насиченим образами на якісно новому рівні 

у порівнянні з попередніми епохами. При чому ця нова якість досягається за 

рахунок кількісного збільшення образів, що сприймаються людиною: за годину, 

проведену біля екрану телевізора або комп’ютера, сучасна людина «переживає» 

стільки образів, скільки в минулому за все життя. Сучасна людина існує в 

абсолютно нових стосунках між образом та іншими проявами досвіду, по суті в 

теперішньому світі стираються відмінності між образом та іншим досвідом 

світу, імідж руйнує обмеження щодо заміщення реальності образами та щодо 

наших уявлень про реальність. Більш того, він стає не контрольованим ані з 

боку реальності, ані з боку ідеології. «Моделювання, симуляція являються 

єдиним концептом, в який у «вибухнутому» вигляді введені імідж-реальність-

ідеологія. Це не дозволяє двом останнім термінам тріади виступати у якості 

фінальних пояснень або «поручителів» першого. Якщо модель виявляється 

реальною сама по собі й незалежною від відношення до реальності або 

ідеології, то вона стає досяжною для любого застосування, в любий час, в 

любому контексті». [172, c.55-67]. Таким чином, імідж втрачає будь-які важелі 

для свого контролю, стаючи тотальним, що призводить до фрагментації досвіду 

та його образів, до відчуження мас. Єдиним засобом протистояти наступу 

тотальної симуляції, за Ж. Бодріяром, є споживання іміджів без споживання 

їхнього значення – як преференційного, так й ідеологічного. [25, с.201]. Тобто 



 

 

імідж має залишатись лише зовнішньою картинкою, а його зміст обмежуватися 

формальним визначенням. 

Опоненти звинувачують постмодерністів у культивуванні безвідповідальності, 

втечі від себе, а відтак, і втраті людиною свободи. Адже фундаментальною 

передумовою інтерпретації світу в постмодернізмі виступає відмова від ідеї 

цілісності, ієрархічної структурності, центрованості та гармонійної 

упорядкованості світу. Як висловився про це М. Фуко: «Ми живемо без 

спеціальних розміток та початкових координат, в міріадах загублених подій». За 

його оцінкою, «сучасний менталітет характеризується тотальною відсутністю 

«віри у смисл», тому що все, що розглядалось як джерело семантичної 

визначеності, демонструє «розрідженість, а зовсім не нескінченні щедроти 

смислу». [153, с.17]. Тому популярною в постмодернізмі є метафора образу руїн 

– від «В колі руїн» Борхеса до «Автопортрета та інших руїн» Ж. Дерріди – як 

неупорядкованого та, навіть, невмотивованого плюралізму. Суспільство 

постмодерну, як зазначає В.Вельш, «незворотньо плюралістичне». [33, c.109-

136]. Смислова динаміка: осмислення, смислоутворення, зміна парадигм, 

соціального значення або статусу – проходить через стадії, коли: 

1) звичне стає незвичним, тому що вилучається із звичного контексту 

сприйняття; 

2) йде гра із віддаленими смислами і значеннями; 

3) вибудовуються нові смислові ряди з віддалених смислів. 

На перший план для автора як носія сенсів виходить його ерудиція, загальна 

обізнаність, здатність до асоціацій, цитування, алюзії. Відкритість та 

незавершеність, невпорядкованість думки й тексту, їхня необов’язковість 

призводять і до необов’язковості розуміння. «Читач, глядач, слухач може 

розуміти у міру власної ерудиції, переживати радість узнавання джерела 

цитування або асоціації, ребусів та шарад, заданих автором. Проте так само, як 

незрозумілими є мова й письмо автора, також незрозуміле й їхнє розуміння». 

[141, с. 37]. Ці характеристики можна екстраполювати й на ситуацію «суб’єкт-

об’єкт іміджу», в межах якої втрачається цілісність, смислова та логічна єдність 



 

 

іміджу як виразника внутрішньої суті особи, відбувається фрагментація образу 

людини, що його вже не можна з’ясувати засобами раціональної рефлексії. 

Показовою в цьому плані є позиція концептуалістів, серед яких російські 

представники – Д. Пригов, Л. Рубінштейн, В. Некрасов. Для них важливим є не 

стільки бути, скільки створити образ. Як зазначає з цього приводу сучасний 

український філософ В. Малахов: «Стати «великим поетом» для 

концептуалістів – рівнозначно тому, щоб створити імідж такого». [89, с.36]. 

Вони працюють у техніці постмодерністського колажу. «Крайню степінь цього 

дискурсу показує роман американського письменника Реймонда Федермана «На 

Ваш розгляд» (1976). Назва диктує спосіб прочитання: сторінки роману не 

нумеровані й не зброшуровані, й читач вільний прочитувати їх в тому порядку, в 

якому йому заманеться». [89, с.132]. Таким чином, створюється щоразу новий 

образ, що може не мати нічого спільного з авторським баченням або уявленням. 

Отже в умовах постмодерної культури, для якої властиве нагромадження 

різноманітних сенсів, інтерпретацій, позицій, відбувається нівелювання позицій 

автора й читача (у широкому значенні понять «автор», «читач», «текст»), 

сходження їх у нерозуміння, яке, на думку Г. Тульчинського, стає самоцінністю. 

А відтак, нівелюються знання, майстерність, ерудиція, моральні принципи та 

ідеали, соціальні норми, стаючи непотрібними, оскільки вони більше не 

спроможні пропонувати достовірні суспільні орієнтири. Тому і характеристика 

образу людини постмодерної культури (як трансцендентального суб’єкта) 

визначається зазначеними обставинами та процесами. А саме: різноманіття 

смислів та значень, акцентуація на інтерпретаціях, ризомність, номадичність як 

характеристики життя-гри призводять до того, що «людина виламується з цієї 

культури, не може знайти себе в світі, який подвоюється, потроюється, 

розпадається, калейдоскопічно змінює сенси та образи, знайти будинок своєї 

душі». [142, с. 50]. 

При яскраво вираженій апеляції до тілесності складається парадоксальна 

ситуація, коли образ людини епохи постмодерну розмивається, уподібнюється 

до руїни, а сама вона переживає ряд криз: духовну, ментальну, екзистенціальну. 



 

 

Цікаво, що й на рівні власне тіла, при всій посиленій увазі до нього, людина не 

досягає повноти існування: воно хворобливе, його змінюють та вдосконалюють 

хірургічними, естетичними засобами (татуаж, пірсинг, макіяж тощо). «В 

постмодерністському досвіді, – зазначає Л. Морєва, – тілесність і ментальність 

немов міняються місцями: тіло стає внутрішнім, а ментальність – зовнішнім 

планом «зчитуваного» змісту. Тілесність у всьому спектрі просторово 

візуалізованих метафор стає домінантою істинності того, що відбувається, 

спасінням від «симулякризованих порожнин». [164, c.333]. Відповідальність та 

свобода долають межі психосоматичної цілісності особистості: отримуючи 

надширокі права та можливості, людина губиться при їх реалізації, уникає 

відповідальності за наслідки, зрештою, втрачаючи себе. Формуються засади 

нового гуманізму, який ґрунтується, з одного боку, на загостреному відчутті 

власної індивідуальності та свободи, з іншого – на реальній відсутності такої 

індивідуальності, негативації власної свободи, втечі від себе, розпорошенні. 

«Сучасна людина – більш ніж самотня. Вона проблематична». [143, с. 49]. 

В цілому, стилістику постмодерну дослідники називають фемінною, жіночною, 

приписують йому жіночий імідж, порівнюючи атрибутивні характеристики 

даної культури з рисами жіночого образу. Як жінка «завжди перебуває немовби 

у всіх файлах одночасно, так і постмодернізм постулює ідею ризомності 

людського існування. Жінки, завдяки високо розвинутій інтуїції, зі своєю 

стереометричною цілісністю більш точно оцінюють людей та ситуації, так і 

постмодерн апелює до логіки ірраціонального, до первинності інтуїції. Це тип 

свідомості, для якого властива образність, метафоричність, невизначеність, 

незавершеність думки й дискурсу, що «немовби тестують опонента, перевага 

невербальних засобів спілкування над вербальними, багатослів’я та словесна 

експресивність у поєднанні із словесною невисловлюваністю думки тощо». 74, 

c.268]. Активність постмодерністських авторів і термінологія 

постмодерністського дискурсу теж перебувають у феміністській тематиці. 

Проблема іміджу виявляє свою актуальність в плані дослідження перспектив 

розвитку гуманітарної парадигми в умовах критики та кризи логоцентричної 



 

 

парадигми, наслідком чого й постала культура постмодерну з її настановою на 

життя як постійну гру. «Красота цієї гри означників без означуваних, симуляцій 

без оригіналів, не повинна приховувати від нас, що місце для такої гри, в яку 

поступово, реконструюючись, перетворюється культура, навіть не віртуальний 

інформаційний простір, в якому можна вирішувати реальні завдання, а царство 

тіней, Небуття». [141, c.100-111]. Внаслідок цього відбуваються трансформації 

на рівні особистісного буття людини, а саме: відмова від власної позиції, від 

відповідальності призвели до нерозуміння думки, неможливості її висловити й 

реалізувати. Гуманітарна парадигма зазнає відчутних ударів в нових умовах, які 

вимагають відповідних змін в духовному досвіді, на рівні світогляду, філософії, 

моралі, художньої, наукової, політичної практики. Постмодерна парадигма 

загальмувала на етапі реконструювання, відходу від звичного, але не пропонує 

наступних кроків щодо усвідомлення та досягнення віддалених сенсів. 

Потрібен зсув, що сприяв би виходу з глухого кута постмодернізму в нові 

виміри, в глибину сенсів. Тому на перший план виходить завдання актуалізації 

так званої «глибокої» (deep) семіотики, що доповнювала б семантичне, 

синтаксичне та прагматичне поле метафізичними вимірами, сприяла прориву у 

царину трансцендентного, зміщенню акцентів зі змістовних структур на 

процеси смислоутворення та їхню динаміку, на роль в цих процесах особистості 

та самосвідомості, метафізики свободи та відповідальності. Як зазначають 

сучасні дослідники, «головне в проблемі іміджу – це відповідність уявлень 

соціального суб’єкта щодо себе, образу, в якому він бажав би предстати в 

суспільстві, та реального образу, що існує в суспільних уявленнях». [141, c. 100-

111]. 

Підґрунтям для осмислення означених проблем можуть слугувати філософські 

ідеї Г. Шпета, М. Бахтіна, Б. Поршнева, які наголошували на тому, що людина є 

тим більш етичною, чим ширшою є сфера її ідентичності. Зважаючи на те, що в 

наш час етичне самовизначення людини в сенсі окреслення нею меж власної 

свободи включає практично увесь світ, долаючи обмеження класової, етнічної, 

расової належності, воно обов’язково має включати й вимоги відповідальності 



 

 

особи не лише перед іншими людьми, а перед усім живим, перед природою в 

цілому. По суті, людська ідентичність є самоусвідомленням, що не надається в 

готовому вигляді, «не відрізане й не відважене», за словами Г. Шпета, але 

здійснюється постійними зусиллями по ствердженню своєї втаємниченої 

сутності, сутності свободи. Ідентичність є ресурсом для розвитку та 

самовідтворення особистості, що його високо оцінював також і П. Бурд’є як 

потенційний капітал формування соціальних систем. 

Ідентичність розглядається і в контексті дослідження синергетичних проблем як 

фактор, здатний забезпечувати стійкість системи в цілому в процесі її розвитку, 

коливань та проходження кризових моментів. «Тільки у випадку збереження 

внутрішньої ідентичності системи можна говорити про її динаміку як динаміку 

чогось цілісного». [30, c.279]. Культурна ідентичність відіграє амбівалентну 

роль: в ситуації нормального розвитку вона забезпечує стійкість системі, що 

розвивається; в моменти фундаментальних криз відбувається втрата 

ідентичності, втрата сенсів, коли система в цілому втрачає свою ідентичність. 

Соціальний суб’єкт підпадає під кризовий вплив, внаслідок чого особистість 

стає неадекватною, а суспільство руйнується. 

Виявлення меж ідентичності особистості як меж її свободи та відповідальності 

дозволяє вже в цьому контексті поглянути на проблему іміджу сучасної людини, 

її стурбованість з цього приводу. За стурбованістю прихований «відчайдушний 

пошук самовизначення, свободи та відповідальності сучасної людини. Або 

прагнення втекти від цієї свободи та відповідальності». [141, c. 100-111]. Втеча 

виявляє себе в тому, що для людини сучасності більш характерною є 

зосередженість на деталях свого зовнішнього вигляду, аніж на пошукові власної 

сутності. Сучасна людина більш схильна надавати перевагу вже знайомим 

зв’язкам, властивостям та структурам, аніж відкривати чи створювати нові, 

«рухається в напрямі до себе. Але ніколи не досягає себе, провалюючись в 

навколишній предметний світ». [143, c.100]. Тоді як самоусвідомлення можливе 

лише через подолання себе, вихід за межі Я, паломництво «у світах та 

проекціях». Саме тоді відбувається конструювання нових іміджів, що можуть 



 

 

стати відповіддю на затребуваність людини світом. Такі іміджі іманентно 

передбачають відповідальність за власний шлях, за себе як за відмінного від 

інших. В ньому власна інаковість постає не у якості лише візуальної картинки, 

кічу, виклику або протесту, але як усвідомлений вибір шляху, долі. 

Це означає необхідність включення проблеми ідентичності в духовно-

екзистенціальний план особистості, де відбувається народження нових сенсів, її 

розвиток, зростання та самоусвідомлення. Тому що іміджеві варіації (дзеркала 

іміджі, за Г. Тульчинським) в контексті постмодерністських рефлексій не 

сприяють гармонізації людського існування. Позиція поліморфізму, ризомності 

у сприйнятті світу призводить до безкінечного помноження сенсів без особливої 

для того потреби, тоді як свідомість засмічується відтворенням знайомих, але 

порожніх шаблонів та штампів. Усвідомлення обмеженості можливостей 

постмодерної культури є плідним з точки зору необхідності пошуку нових 

шляхів. «Постмодернізм вказує на заблудження та необхідність відповідальної 

роботи розуму й душі». [143, c. 111]. 

Отже, можемо констатувати, що образ постмодерної людини не є цілісним та 

гармонійним, оскільки в ньому множаться сутності, свідомість заполонена 

шаблонами і штампами та їх постійним відтворенням на рівні тілесності, 

предметності. Однак, осмислення недоліків та заблуджень допомагає людині 

скеровувати свої душевні поривання на їх подолання, на пошук ґрунтовних 

засад особистості. Це проголосили завданням своєї філософії Микола та 

Михайло Бахтіни, проблематизуючи тему самосвідомості особистості. Людська 

свідомість, за М. Бахтіним, рухається не від буття до сенсу, а живе 

безпосередньо еротичним відчуттям буття як вчинку, для якого у людини немає 

алібі. А значить, людина є відповідальною за буття. Тілесність як форма 

індивідуальності є скінченною, а тому трагічною. Отже, будь-який оптимізм з 

приводу приписування буттю смислів є духовно нечистоплотним: буття не має 

ніякого виправдання. Людині ж слід розчинитись у бутті, але при цьому не бути 

ніким-нічим, а стати собою: «Індивідуальність – остання, остаточна 

визначеність – є тим самим і найчистіша приреченість, заперечення вічності». 



 

 

[15, с.98]. Свою єдність, цілісність людина ще має завоювати, проте це можливо 

лише за умови, що свідомість здійснює роль передування дії. Цілісність 

особистості – в умінні затвердити одні можливості та мужньо відмовитись від 

інших, щоб в дії (фізичній або мисленнєвій) досягти творчої тотожності 

внутрішнього та зовнішнього. 

В контексті дослідження проблеми іміджу людини тематизуються часто 

неочікувані проблеми, пов’язані з соціальним буттям індивідів. Зокрема, Г. 

Тульчинським пропонується новий підхід до проблеми самозванства як явища, 

ключового для розуміння динаміки позиціонування особистості, що в ситуації 

сьогодення стало означальним та здобуває нові інтерпретації: «Це спосіб та 

форма проявлення свободи і відповідальності в суспільстві масової культури». 

[141, с.77]. Оскільки феномен особистості є доволі динамічним, рухомим, 

людина іноді прагне приписати собі якості, якими вона насправді не володіє, 

але які є бажаними для неї, суспільно корисними, можуть сприяти успіхові, 

досягненню мети тощо. Йдеться про прагнення людини приховати за чужим, 

кращим, з її точки зору, іміджем власну недолугість, недосконалість, 

перебравши на себе, викравши чужий образ. Так створюється самозваний імідж: 

людина приписує собі якості, що виходять за межі її особистісних якостей та за 

які вона не несе відповідальності. Зміни можуть стосуватися як тілесних ознак 

та параметрів, так і менш суттєвого маскування. 

Джерелом самозванства є особистісна криза та втрата ідентичності через 

розірваність свідомості, не укоріненість людини у бутті. Внаслідок цього 

породжуються претензії закріпити за собою статус іншого, спроби узурпувати 

чуже ім’я, стати двійником тощо. Отже самозванство постає, з одного боку, 

явищем метафізичним, з іншого – історичним, що має соціально-культурне 

коріння та певну динаміку. Самозванство пов’язане з персоніфікацієї, в 

сучасному світі вона визначається як «постлюдська персонологія з вельми 

нетривіальними наслідками для права, етики та інших культурних практик». 

[141, с.101]. Особистість перетворюється на певну «точки зборки», адже 

самозванець завжди претендує на виключність – як правило обираючи імідж 



 

 

відомої, харизматичної особистості, живиться серйозними амбіціями щодо 

власного статусу, визнання, привілеїв. Він свідомо відмовляється від власної 

особистості, прагнучи узурпувати чужу, стаючи нею буквально. Самозванство 

розглядається як момент подолання сліпого випадку, створення ситуації «за 

власною волею» як свідомого проекту. Претензії самозванця можуть 

стосуватись як здобуття вищої політичної влади, так і влади над душами й 

думами тих, хто підпадає під «зачарування ореолом» самозванця як псевдо 

носія, наприклад, трансцендентних можливостей. 

Поява богів чи напівбогів, месій, медіумів і т.д. – явище, типове для суспільств 

перехідного типу, в межах якого носії відповідних самозваних іміджів 

претендують на виключність, що дає право здобути особливий статус в 

суспільстві, при чому не завжди з метою здобуття матеріальних вигід, 

важливим є сам факт визнання особистості. Відбувається так звана «рольова 

революція» (за І. Смирновим) [130, с.32] – перехід від статусної ідентифікації 

особистості до рольової. Якщо статусний світ побудований ієрархічно-

вертикально, то рольовий – горизонтально, в ньому нівелюються всі статуси, всі 

соціальні індивіди по суті стають рівнозначними один одному. А значить, кожен 

може створити собі власний, будь-який, бажаний імідж або запозичити його 

(досить безболісно) у іншого. Наслідками самозванства на політичному рівні є, 

з одного боку, розуміння своєї штучності, паразитування за рахунок інших, 

комплекс вини перед ними, з іншого – готовність втягувати маси в різноманітні 

авантюри. Адже в масовому суспільстві право на існування отримує лише те, 

що затребуване масами, те, що стає брендом. На суспільну арену виводяться не 

стільки товари та послуги, скільки очікування, надії споживачів, їх мрії щодо 

себе, опредметнені у такому знаковому явищі сучасного життя як бренд. «Бренд 

- не просто соціальний міф, а міф індивідуалізований… Брендінг – не що інше, 

як технологія тотального та глобального самозванства». [142, с.89]. 

Отже, самозванство в сучасному світі отримує нове ім’я – «бренд», і люди 

дедалі більше ідентифікуються за брендами. Тому якщо раніше самозванство 

пов’язувалось з претензіями на здобуття вищої влади, в наш час воно 



 

 

оповсякденюється, стає буденним та загальнопоширеним. Російський філософ, 

послідовник постмодерних філософських традицій Д.А.Пригов звертає увагу на 

цей факт та порівнює сучасного жителя мегаполісу із відомим кіногероєм 

Штірліцем: «Штірліци» знаходяться на динамічному перехрещенні 

різноманітних ідентифікацій: національних і конфесійних, професійних і 

сімейних, вікових і майнових…Перемикання рольових функцій в цьому 

силовому полі відбувається миттєво на протязі всього дня. Й навряд чи можна 

говорити про очевидне домінування однієї з них, як це відбувалось історично не 

так вже й давно, наприклад, ще в радянські часи». [111, c. 10-32]. Дослідники 

вважають, що результатом цього постає закладення основ нової антропології, 

коли нівелюються звичні сезонні та добові цикли життя, традиційна етнічна, 

родова та родинна ідентичність, але реабілітуються нетрадиційні статеві 

відносини, кохання відділяється від дітонародження, а процес дітонародження 

виходить за межі репродуктивних можливостей людини. Інтенсифікується 

динаміка пересування людини землею, в космосі, формується здатність миттєво 

перемикати коди сприйняття та поведінки, якою визначається ступінь 

успішності, компетентності, доброчесності особи. Людина постає 

«мандрівником, подорожнім, навігатором» [131, с.240], ще не реалізованою, не 

ідентифікованою – проектом, який передбачає успішність її реалізації як бренду, 

але одночасно вказує й на проблемність існування масової людини: знайти та 

реалізувати себе. 

Адже в сучасному соціумі панує гасло: хочеш бути успішним, будь таким. Що 

означає – спочатку створи успішний імідж, і успіх до тебе неодмінно прийде. 

Потрібно лише впевнено заявити про себе в інформаційному, соціальному, 

економічному, політичному, культурному просторі, адже можливості 

самопросування та налагодження персональних або професійних контактів в 

наш час необмежені. При цьому слід враховувати, що повної відмови від 

стандартних ідентифікацій особи – соціальних та біологічних, будь то фізична, 

сексуальна привабливість або давній родовід чи професійна династія, не 

відбувається, проте вони набувають іншого змісту, стаючи ознаками для 



 

 

формування та просування бренду. «Статус і роль стають не метою, кінцевим 

результатом ідентифікації, а засобом реалізації проекту». [141, с.33]. Якщо 

раніше самозванство як спосіб вираження та фіксації особистості обиралось 

небагатьма, то в наш час, будучи способом побудови себе-іншого, воно стає 

«долею кожного, умовою та технологією життєвої реалізації, тестом на життєву 

компетентність». 

В сучасному постіндустріальному суспільстві, яке позначається ще й терміном 

інформаційне, існують додаткові особливості функціонування динамічного 

іміджу людини, пов’язані з впливом інформаційних технологій, віртуалізацією 

життя тощо. Адже в інформаційному просторі діють власні закони, один з яких 

– реальність не відтворюється, а конструюється, виробляється власна – 

ідеологічна та кодифікована, що існує як продукт дискурсу. Інформаційні 

прилади та технології володіють магічною силою, маючи здатність фіксувати, 

широко розповсюджувати, тиражувати достатньо метафорично прозорі образи, 

в результаті чого нерідко відбувається мимесіс, зміна логічно істинного 

співвідношення між образом та його референтом. «Образ стає більш важливим, 

ніж референт». [172, c. 55-67]. Віртуальний простір стає плідним ґрунтом, що 

надає широкі можливості для тих, хто прагне маніпулювати іміджем. Більш 

того, виникає та розвивається ціла індустрія з маніпуляції образами, 

зосереджена на виробництві та поширенні образів, не залежно від їхньої 

справжньої цінності та істинності. Йдеться про образи-ефекти, що 

відтворюються у людській суб’єктивності та покликані забезпечити виконання 

практично-утилітарних завдань в межах певного ідеологічного дискурсу. 

Слід розуміти, що віртуалізація життя має амбівалентні наслідки для людської 

екзистенції. В умовах інформатизації, знакового характеру споживання 

фундаментальні антропологічні константи (екзистенціали) людського буття 

дозволяють виявити амбівалентність характеристик сучасної «усередненої» 

людини. З одного боку, вона постає пасивним споживачем, схильним до 

«нарцисизму», «ринковою особистістю», що прагне в тому числі вигідно 

продати себе, людиною «Прото-Я», готовою до нескінченних трансформацій. З 



 

 

іншого, сучасна людина відзначається креативністю, прагненням максимально 

повно й часто у нестандартний спосіб реалізувати свій потенціал з метою 

вираження власного самобутнього Я. [135, с.10]. 

Адресат в Інтернеті позбавляється вікових, статевих, етнічних ознак, жорстко за 

ним закріплених у реальному житті, тоді як за Інтернет-ім’ям можуть ховатись 

декілька персон, а за декількома – одна. Від людини вимагається здатність 

мобільно перемикатись на адекватний культурний код, освоювати різноманітні 

способи життєвої компетентності. І ця вимога передбачає не нівелювання 

особистості, а багатство її культурного та міжкультурного досвіду, вміння ним 

розпоряджатись. Самотрансценденція в Інтернеті набуває нового змісту, що 

особливо наглядно проявляється в Інтернет-спілкуванні у блогах. 

Самотрансценденція в Інтернеті одночасно виступає і як самототожність, адже 

через візуальну непредставленість фізичного вигляду людини, її анонімність, на 

перший план висувається внутрішній світ особистості, її самобутність, яка 

може віртуально розкриватись більш вільно й непередбачувано, ніж в 

реальному житті. В той же час, Інтернет надає необмежені можливості для 

самотрасцендування, постаючи своєрідною творчою лабораторією, в якій 

людина «експериментує» з власною ідентичністю. При цьому здійснюється не 

стільки компенсаторна, скільки функція експериментальної самореалізації 

людини у віртуальному просторі, яка впливає й на самореалізацію поза 

Інтернетом, в регулярній реальності. Будучи анонімною у віртуальній 

реальності, людина створює собі образ, репутацію, які сама забажає, імідж 

моделюється за власним бажанням, без урахування особливостей реального Я: 

«Самореалізація спрямована на особистісно орієнтоване опредметнення 

сутнісних сил людини, передбачає створення значимого особисто для людини 

інтелектуального або матеріального продукту». [135, с.13]. 

Людина постає у вигляді відкритого незавершеного тексту, що може постійно 

доповнюватись та передбачає діалог з іншим, задовольняючи таким чином 

потребу діалогічності, закладену в людській природі. Крім того, самореалізація 

відбувається як діалектичний процес взаємозв’язку антропологічних констант 



 

 

людського буття, що відображають діалектику світо та самозміни: 

самототожність, самоідентичність та самотрансценденція. Тобто наявні єдність 

стійкого начала особистості (Я-нарратив) та її зміни як самотрансцендування в 

процесі спілкування. Оскільки спілкування ведеться опосередковано, то Я-

нарратив постає засобом свідомого або спонтанного створення якогось нового 

образу, образу-компенсації, що дозволяє подати себе у вигідній перспективі. 

Результатом постає тиражування певного інтелектуального семантичного 

продукту, коли «самототожність стикається з постійною готовністю сучасної 

людини «змінити форму» [135, с.16], яким не заміщується повністю, але творчо 

доповнюється образ реальної людини. Її імідж змінює свої конфігурації, з 

пасивного споживача інформації людина переходить на активні творчі позиції, 

виявляючи нове Я. «Самотрансценденція в Інтернеті служить задачі набуття 

внутрішньої гармонії, досягнення самототожності. В Інтернеті відбувається 

немовби подвійне самотрансцендування: по-перше, в іншу реальність – 

віртуальну, по-друге, у світ людських стосунків у цій реальності». Тому 

затребуваною та успішною в таких умовах є людина динамічна, здатна 

оперативно реагувати на швидко змінювану дійсність, що вимагає 

багатоваріативного Я, яке було б не просто іміджем людини, а її змістом, суттю. 

Ці висновки підтверджуються й доволі поширеною в політологічних колах 

позицією про те, що «особа виступає функцією ситуації». [42, с.549]. А це 

означає, що імідж в кожній ситуації передбачає смислове навантаження й ніколи 

не обмежується лише зовнішніми характеристиками, не існує просто як «образ-

картинка». 



 

 

2.2 Основні концептуальні підходи до вивчення іміджу. 

З другої половини ХІХ ст. науковцями різних галузей філософії, соціології, 

психології, мистецтвознавства починається більш детальна тематизація 

проблеми образу людини, що набуває до того ж практичного спрямування, 

есплікуючись у площину, в тому числі, іміджу. При аналізі наукових праць із 

заявленої проблематики не виявлено концептуальної єдності у дослідженнях. В 

межах різних самостійних течій та напрямів здійснюються контекстні 

дослідження образу людини, її іміджу. Проблема іміджу не набуває 

самостійного статусу в філософсько-теоретичній площині, проте доволі активно 

досліджується прикладними науками в практичній площині, особливо з 

середини XX ст., в межах досліджень соціальних зв’язків, психології та 

культури міжособистісних стосунків, політичних впливів, PR-менеджменту, 

іміджмейкерства, реклами тощо. Імідж визначається як цілісний, якісно 

визначений образ об’єкта, що стійко існує та відтворюється в масовій або 

індивідуальній свідомості. На думку відомого американського спеціаліста public 

relation Джона Честара, враження про людину, її імідж і навіть репутація 

складаються з: вчинку, зворотної реакції та їхньої інтерпретації співбесідниками. 

[128, с.134]. Новітній філософський словник пропонує схожу позицію: імідж 

виникає та коригується в результаті сприйняття та супутнього фільтрування 

інформації, що надходить із зовнішнього середовища про даний об’єкт крізь 

мережу діючих стереотипів. [104, с.398]. 

Таким чином, формується усвідомлення широких можливостей впливу, навіть 

маніпуляції людською свідомістю через влучно створений імідж. Виявлення 

утилітарної складової іміджу призводить до свідомої її експлуатації. В царині 

політики створення привабливого іміджу для політика чи державного діяча стає, 

особливо в стартових умовах його «розкрути», гарантією успішності, 

затребуваності, лідерства. В економічній площині вдалий імідж експлуатується, 

рекламується для демонстрації успішності та процвітання бізнесменів та 

бізнес-компаній, щодо яких він стабілізується у вигляді «бренду». Поняття 

іміджу розширює межі свого виявлення: існує як імідж людини чи колективу 



 

 

(аж до рівня держави), так і імідж компанії (до рівня транснаціональних 

компаній), товару. 

Імідж людини – це думка про цю людину у групи людей в результаті 

сформованого в їхній психіці образу цієї людини, що виникла внаслідок 

прямого контакту з нею або унаслідок отриманої про цю людину інформації від 

інших людей. 

Імідж фірми – це думка про дану організацію у групи людей на основі 

сформованого у них образу фірми, що виник унаслідок або прямого контакту з 

цією фірмою, або в результаті інформації, отриманої про цю фірму від інших 

людей. 

Імідж товару – це думка про даний товар у групи людей на основі образу даного 

товару, що виник або при покупці та використанні цього товару особисто, або 

на основі думки про цей товар інших людей. 

Таким чином, імідж стає важливою складовою умовою отримання прибутку, 

конкурентоздатності людини, товару чи компанії на бізнес-ринку. Власне, 

вдалий імідж забезпечує успіх для його носія на ринку праці, при налагодженні 

ділових або дружніх стосунків і зв’язків, при досягненні більшості цілей та 

особистісних або колективних завдань. Тому практичні дослідження й розробки 

іміджу стають соціально затребуваними й здобувають науковий 

раціоналізований характер. 

Якщо в межах домодерної та модерної культури імідж відображав та вписувався 

в культурно-історичну традицію, вертикальну суспільну ієрархію, соціально 

прийнятні норми, то в межах некласичної, а особливо постнекласичної традиції 

імідж виходить за рамки культурної норми, стандарту, часто навіть ламаючи або 

заперечуючи їх, та апелює до людської індивідуальності, яка усвідомлюється та 

виражається через імідж. Процес розробки та створення іміджу долає 

нормативні обмеження й відбувається у площині горизонтальних суспільних 

зв’язків. Часто саме завдяки зламові стереотипів та норм створюється успішний, 

лідерський імідж. Адже сучасний світ, пропонуючи можливості для 

самоствердження та реалізації для всіх, є, в той же час, досить жорстким та 



 

 

вимогливим до кожного. В ньому перемогу отримує найуспішніший, а той, хто 

програє, має відступитись. Отже, іміджу, як складовій успіху, відводиться 

значна увага, виникає самостійна сфера діяльності – іміджмейкерство, в якій 

імідж розробляється професійно, з гарантіями досягнення успіху. Якщо раніше 

імідж слугував для демонстрації соціального статусу – як пасивний бік 

людського існування, то тепер він стає активним засобом отримання прибутку, 

досягнення мети. Тому для нас важливо прослідкувати процес трансформації, в 

ході якого феномен іміджу актуалізується, та виявити види, рівні, характерні 

ознаки та властивості іміджу. 

В першу чергу, варто звернути увагу на характерні риси існування іміджу, 

якими визначаються його суспільні функції. Виділяють наступні риси: 

1) імідж виявляє своє існування лише в умовах суспільства; 

2) суб’єктом іміджу завжди виступає людина як істота соціальна; 

3) спільні характеристики іміджу певних об’єктів (його валентність, сила, 

визначеність) залежать не лише від самого об’єкта, але й від особливостей 

конкретного суспільства, в якому він формується – від цінностей, норм, 

традицій, установок тощо. Адже соціальність суб’єктів передбачає оціночне 

сприйняття ними навколишнього світу та самих себе внаслідок засвоєного 

досвіду, знань попередніх поколінь й засвоєної ролі так званого «узагальненого 

іншого»; 

4) вже усталений імідж визначає характер подальшого сприйняття об’єктів з 

боку особи, що засвоїла цей імідж через зведення процесу сприйняття до 

процедур ідентифікації, узнавання об’єкта та (при наявності нової, можливо 

дисонуючої інформації) корекції відповідного образу (функція економії 

мислення соціальних суб’єктів). Крім того, імідж сприяє формуванню стійкого 

ставлення до даного суб’єкта (функція соціального оцінювання); він слугує 

підставою для суб’єктивного вибору адекватної моделі поведінки з цим 

об’єктом (функція керівництва до дії або регулятивна функція). 

Імідж – це сукупність знакових характеристик, в яких наявні і форма, і зміст. 

Психіка людини влаштована таким чином, що в першу чергу запам’ятовує 



 

 

форму, яка потім відсилає до подальших змістовних характеристик самого 

іміджу. Тому найбільш впливовими, а отже й найбільш важливими для іміджу є 

візуальні характеристики. Як правило, ми не встигаємо заглиблюватись в 

знання і деталізувати інформацію про кожну людину, з якою маємо справу. В 

міжособистісних стосунках діє принцип, закріплений у прислів’ї, поширеному 

у багатьох народів світу: зустрічають за одежиною. Візуальний імідж, який 

люди створюють, в першу чергу звертає на себе увагу: тіло, поза, одяг надають 

інформацію іще до того, як людина заговорить. Імідж зберігає свою 

актуальність через позитивну реакцію на нього тих, хто його сприймає, вона 

(реакція) виражається в культивуванні потрібних реакцій. Обидві сторони 

(носій іміджу та той, хто сприймає) породжують типи поведінки, в яких самі 

зацікавлені. При цьому ніхто, як правило, не створює собі негативні або 

конфліктні іміджі. Звичайно, зустрічаються випадки агресивних іміджів, але 

вони слугують звичайною сценічною приманкою. Побудова іміджу ведеться 

відповідно до одного з законів пропаганди, який твердить, що немає сенсу 

витрачати гроші на руйнування стереотипу, а варто будувати новий стереотип, 

заснований на старому. Засвоєний імідж і являється таким стереотипом, на 

основі якого створюються нові стереотипи – нові іміджі. 

Імідж не сприймається лише як феномен, що належить до однієї конкретної 

сфери – соціальної, естетичної, психологічної тощо. Натомість він стає 

важливим чинником буття людини. Поширення масових стандартів у 

постіндустріальному суспільстві спричиняє трансформації ціннісних орієнтацій 

людей. В контексті цього важливо з’ясувати особливості процесів впливу 

іміджу на комунікацію. Адже імідж як штучно створений образ несе в собі 

певний комунікативний код, відіграє роль сукупності знаків, що їх презентує 

комунікант іншим учасникам комунікативного процесу. Відтак, набуває 

актуальності дослідження соціокультурного і праксеологічного контекстів 

іміджу, що дозволяє глибше зрозуміти його суспільну обумовленість, мету, 

виявити домінуючі тенденції, сприяє прогнозуванню можливостей впливу на 

перебіг подій. 



 

 

Під впливом соціокультурного розвитку проблема іміджу проникає майже у всі 

сфери суспільного життя, адже в іміджі відображаються суспільні смаки, 

настрої, історичні зміни, технічні трансформації. Разом із поширенням нових 

інформаційних технологій та появою нового уявлення про простір і час 

(«віртуальний простір», «режим онлайн») додаткового значення набувають 

контекстні дослідження проявів, функціональних змін та специфіки 

функціонування іміджу. В межах сучасних філософських та культурологічних 

досліджень феномену іміджу можна виділити ряд модальних характеристик, які 

складають його зміст. Це характеристики, що підкреслюють соціально-

комунікативну сутність іміджу як послання до інших: яким я бачу себе та 

очікую відповідного ставлення від оточуючих. В даному контексті слід вести 

мову про суб’єкт-об’єктне розмежування іміджу, про рівні сприйняття, види, 

функції іміджу тощо. Зокрема, розрізняють рівні сприйняття іміджу людини: 

– само-імідж, як сприйняття людиною власного я, засноване на попередньому 

досвіді та відповідних самооцінках; 

– пропонований імідж, як думка про людину щодо сприйняття її оточуючими. 

Чим ближчий пропонований імідж до само-іміджу, тим впевненішою відчуває 

себе людина; 

– сприйнятий імідж – те, якою інші в дійсності бачать людину. Якщо 

сприйнятий імідж відрізняється від пропонованого, значить людина 

неправильно себе подає. Відповідно до цього розрізняють імідж ідеальний, 

якого варто прагнути, та реальний, той що існує насправді. Суміщення цих двох 

позицій є головним професійним завданням іміджмейкерів. 

Зазвичай образ людини складається в масовій чи індивідуальній свідомості 

стихійно, проте існує й можливість свідомого та цілеспрямованого 

конструювання іміджу. Такі послуги надаються в рекламі, у сфері PR (зв’язки з 

громадськістю) як основні людські практики, що реалізують ідею 

цілеспрямованого творення іміджу. Вважається, що правильно підібраний імідж 

є найбільш ефективним засобом роботи з масовою свідомістю, адже він 

відображає ключові позиції, на які реагує свідомість мас, викликаючи 



 

 

автоматичні реакції у населення. Особливо широке застосування в рекламній 

практиці має тип іміджу, що експлуатує людське прагнення до соціальної 

самоідентифікації та виступає у якості знака приналежності до певної 

соціальної групи. В системі PR інтерес до іміджу визначається загальною 

цільовою установкою, що полягає у встановленні, розвитку та підтримці 

стосунків та порозуміння між соціальним агентом, який прагне успіху, та 

спільнотою. Характеристики іміджу визначаються культурою вербального та 

невербального спілкування й стосуються: мови тіла; культури дотику, жесту, 

рухів; здатності організовувати й використовувати простір навколо себе, 

культури запахів, ароматів, культури ставлення до часу; звукової атрибутики 

тощо. Велика увага при вивченні іміджу, крім того, приділяється питанням 

національно-культурних особливостей та пов’язаних із цим розбіжностей, що 

впливають на адекватність або неадекватність сприйняття та розуміння іміджу 

людини в межах конкретного суспільства, спричиняючи сприйняття або 

неприйняття людини в цілому. 

Увага до іміджу великою мірою обумовлюється необхідністю турботи про 

майбутні перспективи його носія – фірми, партії, політичного лідера, 

суспільного діяча тощо. «Адже активність соціального агента робить 

неминучим процес формування його іміджу та передбачає змінюваність його у 

часі. З точки зору PR ринкова спроможність соціального агента перебуває в 

залежності від того, як його сприймають оточуючі, тому стихійність 

формування й неконтрольована рухливість його іміджу розцінюються як 

постійна загроза провалу для цього соціального агента». [104, с.401]. Тому 

можна стверджувати, що імідж перебуває на службі інтересів соціального 

агента та допомагає оточуючим ідентифікувати та виділяти його серед багатьох 

інших, пов’язує соціального агента з цільовою аудиторією завдяки закодованим 

у іміджі відповідям на характерні очікування, сприяє формуванню тривалої 

прив’язаності до соціального агента його прихильників, забезпечуючи 

необхідний кредит довіри з боку громадськості для утримання вже досягнутих 

успіхів. 



 

 

Таким чином, можемо констатувати становлення концепту іміджу у прикладній 

площині як технології досягнення успіху та наявність досить широко 

розвиненої мережі прикладних наук, що займаються дослідженням іміджевих 

характеристик, його особливостей та пов’язаного із цим різноманіття й 

тонкощів міжособистісного спілкування. 

В контексті таких досліджень схематично можна виділити: 

Функції іміджу: 

– пізнавальна (інформаційна), 

– економії мислення соціальних суб’єктів, 

– соціального оцінювання або номінативна, 

– керівництва до дії або регулятивна функція, 

– соціально-комунікативна, 

– самореалізації, самототожності та самотрансцендування, 

– адресна. 

Ознаки іміджу: 

– Імідж спрощений у порівнянні з об’єктом, але водночас такий, що 

підкреслює його специфічність та оригінальність. 

– Імідж є конкретним але і гнучким. Він адаптується і прилаштовується під 

певні ситуації. 

– Імідж в певній мірі відповідає пропонованому/рекламованому об’єкту і 

разом з цим ідеалізує його. 

– Імідж пов’язаний з прообразом але живе за власними законами згідно з 

пануючою духовною орієнтацією свідомості. 

Види іміджу: 

– за об’єктом відображення: імідж товару або фірми (предметний) та імідж 

людини: персональний, груповий (корпоративний), дзеркальний, бажаний, 

цільовий, демонстративний, поточний; 

– за способом подачі: контактний та дистантний; 

– за структурою: множинний (декілька уявлень про єдиний образ) та 

єдиний цілісний; 



 

 

– за носієм: колективний, індивідуальний, статево зумовлений, професійний, 

віковий; 

– за формально-есенціальними ознаками: зовнішній та внутрішньо 

притаманний, формальний чи неформальний, екстравагантний чи типовий, 

простий або складний, повний або частковий, реальний або штучний, 

синтетичний або органічний, конкретний чи абстрактний; 

– за метою: мотивований та позбавлений прямої мотивації, політичний, 

професійний, протестний, негативний або позитивний, лідерський або 

залежний; 

– за етичними параметрами: гуманістичний або дегуманізований, 

моральний або аморальний; 

– за психологічними критеріями: домінантний або покірний, агресивний чи 

конформістський, маскувальний, прихований, оманливий або очевидний, чіткий, 

правдивий; 

– за соціологічними критеріями: соціально адаптований, прийнятний, 

затребуваний або ізоляціоністський, соціопатичний, сепаратистський, класово-

стратифікаційний та персональний, соціально активний або пасивний; 

– за культурно-історичними критеріями: сучасний, модний або застарілий, 

авангардний або консервативний, космополітичний або національно 

забарвлений, естетично довершений або потворний. 

Істотне значення при дослідженні іміджу має усвідомлення відповідальності 

при визначенні пріоритетів та орієнтуванні в сучасних іміджевих тенденціях. 

Масова культура, ЗМІ, реклама нав’язують певні тенденції, які досить часто 

суперечать одна одній, національним традиціям. Тенденції функціонування 

іміджу у глобальному світі висувають додаткову проблему долі 

етнонаціонального в людському бутті та співвідношення космополітичного та 

національного при створенні іміджу, особливо іміджу лідерів – політиків, 

державних діячів тощо. Дослідження іміджу в соціокультурному та 

праксеологічному контекстах дає змогу глибше зрозуміти його соціокультурну 

природу, суспільну обумовленість та характер змін, виявити домінуючі 



 

 

тенденції задля гуманізації потреб людини. Адже в основі процесу розвитку 

іміджевих тенденцій постає прагнення людини до ризику і оновлення, прогресу, 

намагання підвищити власний соціальний статус. Можна вести мову про 

певний диктат іміджу, коли людина залучається до світу створених нею самою 

ілюзій, підпадає під вплив сформованого образу, що тішить її самолюбство. 

Так, французький соціолог та філософ Ж. Липовецький вважав імідж 

соціальним механізмом, що впливає на різноманітні сфери життя суспільних 

груп (такі, як: людське тіло, реклама, політика, мистецтво) [178, c. 227]. 

Комунікативні властивості іміджу досліджував М. Люшер [84, с.113], 

аналізуючи його як комбінацію знаків невербальної комунікації. Він 

стверджував, що рівень та відповідність стилістики об’єктів іміджу є важливим 

критерієм у процесі оцінювання особистості споживача. Г. Зіммель [47, с.431] 

робить акцент на соціальній функції іміджу, але водночас зазначає, що він разом 

з іншими чинниками суспільного життя (культурною традицією, стилем, модою) 

здатен виконувати роль соціального маркування, ідентифікації, дистанціювання, 

та задовольняє життєтворчу потребу у відмінності, тенденцію до диференціації, 

до змін, до виділення із загальної маси. Американський соціолог Д. Рісмен [114, 

с.330] аналізував негативність впливу зовнішніх проявів іміджу на суспільство, 

стверджуючи, що відбулись кардинальні зміни в орієнтації людської поведінки: 

від традицій до системи інформаційних зв’язків, моди, авторитарної бюрократії 

тощо. Це спричинило знеособлення індивідів, їхню стандартизацію, вони 

перетворились на об’єктів маніпулювання, стали жертвами відчуження. Е. 

Сепір, американський лінгвіст і культуролог, навпаки вважав, що зовнішні 

прояви людини важливі для ідентифікації, самовираження та зміцнення 

власного Я особистості. [177, c.143.] Р.Барт, досліджуючи особливості 

функціонування реклами, відмічав її потужний вплив на формування іміджу 

людини. При цьому вплив цей визначається, в першу чергу, меркантильними 

чинниками та має комерційне спрямування: «Гроші присутні скрізь, навіть у 

творах «високого мистецтва», але там вони сублімовані, дистанційовані, 

приховані, опосередковані, в рекламі ж це очевидний спонукальний мотив: 



 

 

рекламний образ чи текст саме тим і визначаються, що вони не можуть 

приховувати своє комерційне походження, не можуть не вихваляти прекрасну 

якість певних товарів – інакше вони не досягнуть своєї безпосередньої мети: 

зробити відомим того, хто оплачує» [14, c. 442]. На взаємозв’язок реклами та 

іміджу вказує психолог А. Лебедєв-Любимов у своїй праці «Психологія 

реклами» [76, с.170], розглядаючи чинник іміджу одним із факторів ефективної 

рекламної комунікації, її соціальної регуляції. 

Оскільки імідж найбільшою мірою стосується зовнішніх проявів людини, 

націлений на створення певної бажаної картинки, то очевидним є його зв’язок із 

етикетом, модою та стилем. У відповідному контексті імідж досліджували Ф. 

Готтенрот, О. Расіне, Г. Вейс, Я. Буркхард, А. Кребер, Д. Річардсон, І. Блохіна, Р. 

Андрєєва, О. Васильєв, Н. Каменська, М. Мерцалова, С. Бець, К. Буровик, А. 

Лосєв, М. Марцалова, К. Стемаров, А. Чернова, О. Шевнюк, І. Шумера, Х. 

Янсон та ін. Вчені розглядали трансформації іміджу та моди через призму 

соціокультурних, економічних, політичних історичних змін. Стилістичні 

варіації постають своєрідними індикаторами усіх важливих соціальних зрушень, 

містять закодовану інформацію про історичні події. При цьому зовнішній 

вигляд людини є потужним засобом впливу на оточуючих, аж до можливостей 

маніпулювати думкою. Тому феномен моди активно залучається до створення 

іміджу. При чому використовується як прагнення людини бути оригінальною, 

не схожою на інших, так і протилежне – не виокремлюватись із натовпу, бути як 

всі. В останньому випадку задіється прагнення відповідати загальному рівню, 

вписати власну самооцінку у спільний контекст. Існують спеціальні роботи з 

цього приводу – універсальна книга світового авторитета в галузі етикету Дж. Т. 

Моллоя «Одяг для успіху» (окремі випуски для жінок та чоловіків), під тією ж 

назвою була видана книга Е. Лурьє. 

Можливості ж маніпуляції в даному випадку визначаються тим, що людину 

підштовхують споживати модні речі, витрачати гроші на те, що вважається 

модним, популярним, маніпулюючи мотивацією споживачів. Для цього 

створюють зв’язок типу: володіння-успіх (психологічну асоціацію) між 



 

 

конкретним товаром, послугою, підприємством, спеціалістом та поки що не 

усвідомленим бажанням індивіда. Чим стійкішим буде такий зв’язок, чим 

більше позитивних емоцій відчуватиме клієнт при цьому, тим вірогіднішим 

буде успіх маніпуляції. З іншого боку, мода може використовуватись для 

створення підробленого іміджу – як імітація образу успішного політика, 

бізнесмена тощо та коригування реального образу до рівня імітованого через 

усвідомлення того, що вдається, а що ні та в чому причина відставання і як його 

подолати. 

Імідж, будучи однією з сучасних форм організації соціального простору та 

заповнення інформаційного середовища, виконує амбівалентні завдання. 

Йдеться про те, що його смислове навантаження може поширюватись у двох 

різноспрямованих напрямках, забезпечуючи виконання протилежних завдань: 

цілеспрямованого формування заданого образу або ж підкреслення природного 

образу особи. Така ситуація спричиняє двояке розуміння природи іміджу. З 

одного боку – як створюваного образу, з іншого – як побудови комунікації. 

Двояке розуміння природи іміджу формує дві різні стратегії його виникнення й 

породжує абсолютні відмінні практики іміджу. Так, А. Хаванов висловлює 

думку про те, що імідж може формуватись двома шляхами: стихійно або 

цілеспрямовано. [152, с.11]. Проте, з ним не погоджуються С. та У. Некрасови, 

які відстоюють положення, що формування іміджу – це завжди 

цілеспрямований процес, а виникнення стихійного образу, не являючись 

результатом спланованого процесу, не може вважатись побудовою іміджу. 

Дослідники виокремлюють два типи інформаційних образів, що формуються за 

посередництва іміджу – соціальний та індивідуальний, кожен з яких виконує 

своє завдання, засновується на власних принципах та потребує власної 

технології. [97, с. 32-35]. 

Соціальний імідж поширений у політичній практиці та ЗМІ, для нього властиві 

суб’єктивно-об’єктивні відношення типу людина-аудиторія, Індивідуальний 

імідж затребуваний у ділових колах, при поведінкових контактах, він 

характеризується суб’єктно-суб’єктними зв’язками типу людина-людина. 



 

 

Головна ж відмінність між зазначеними типами іміджу є стратегічною й полягає 

в меті та механізмах створення іміджу. У першому випадку відбувається 

формування іміджу-міфу, що часто є відірваним від його реального носія, а 

використовується для отримання необхідної поведінкової реакції. Через це 

процес створення такого (соціального) іміджу не передбачає ніяких змін у 

самому носієві іміджу, змінюються лише уявлення про нього. Про побудову 

такого іміджу писав ще Н. Макіавеллі у своїх творах. Його особливістю є те, що 

всі можуть побачити, але не кожен може перевірити такий образ в процесі 

близького спілкування та безпосереднього контакту з його носієм. Такий образ 

створюється засобами масової інформації, що тиражують, популяризують, 

виставляють у вигідному світлі сприятливі риси його власника. Задіються 

приховані механізми впливу та навіювання, при яких створюється враження, що 

об’єкт навіювання самостійно формує враження про власника образу й завдяки 

цьому й надалі довіряє «власним», «незалежним» висновкам, що насправді були 

штучно привнесені у його відомість через неявний інформаційний тиск. 

Стратегія побудови іміджу другого типу враховує близьке, безпосереднє 

сприйняття носія іміджу в умовах повсякденного спілкування. Тому і при 

створенні іміджу увага звертається на зміни реальних поведінкових та 

візуальних характеристик особи. Певні особистісні риси підкреслюються, 

виявляються, інші – маскуються, згладжуються. Акцент робиться не просто на 

зовнішніх, але й на внутрішніх змінах людини, на її прагненні досягти більш 

комфортного рівня поведінки й спілкування. При цьому дослідники відмічають, 

що для побудови як одного, так і іншого типу іміджу властивим є вдавання 

більшою або меншою мірою до маніпуляцій з ним. Слід відмітити, що 

спостерігається значне різноманіття видів маніпуляцій: буденні та політичні; 

індивідуальні та соціальні; з власними та чужими образами; рольові, гендерні, 

расово-етнічні тощо. Тема маніпуляції іміджем є найбільш проблемним місцем 

даного концепту, якій приділяється окрема увага в дослідженнях. 

Зокрема, саме про маніпуляції з іміджем, хоча й без використання відповідної 

сучасної термінології, йдеться у «Государі» та «Про третю декаду Тита Лівія» Н. 



 

 

Макіавеллі, коли він проголосив сакраментальне «Мета виправдовує засоби». Е. 

Фромм зазначав, що спроби використання однією людиною іншої у якості 

об’єкта для власних егоїстичних маніпуляцій у конкурентній боротьбі за 

збереження влади та багатства простежуються ще з кінця середньовіччя в 

умовах складання ринкових відносин [149, с.205]. С. Некрасов, наполягаючи, 

що маніпуляція як засіб впливу на інших, існувала з часів виникнення людини 

та держави, відзначає: «Імідж стає зручною для маніпуляцій матрицею 

соціальної покірності людини» [97, с.35]. І з часом процес, коли людина 

сприймається не як особистість, а як «середньостатистична одиниця» лише 

наростає, на середину 20 ст. виливаючись у переконання, висловлене Д. Карнегі, 

що людину можна змусити робити те, що необхідно Вам [61, с.88]. Його критик, 

Е. Шостром так само не зміг заперечити факту тотальної маніпуляції людини 

людиною: «Сучасна людина, надійно впіймана в мережі чужих маніпуляцій, 

сама стає маніпулятором, намагаючись керувати та маніпулювати оточуючими» 

[158, с.75]. Отже, маніпуляція іміджем стає тотальною. Сучасний російський 

дослідник І. Федоров [143, с.20] вважає імідж найпростішим шляхом для 

досягнення людиною своїх егоїстичних цілей. Тому зрозумілим є поширення 

сучасної практики надання послуг іміджмейкерів для всіх бажаючих, адже вони 

запевняють у здатності новоствореного іміджу покращити світовідчуття 

людини, доводячи, що зовнішній вигляд людини впливає на її становище на 

роботі, на ставлення до себе самої, важливий в родинному та дружньому 

спілкуванні. Йдеться про створення успішного індивідуального іміджу людини, 

умовою успіху для якого є його правдивість, відповідність реальній особі-носію. 

За таких вихідних умов маніпулятивні здатності іміджу визначаються 

особистісними якостями його власника – харизмою, силою волі, 

красномовством, зовнішньою привабливістю тощо. 

Створення соціального іміджу, вирішуючи завдання суміщення заданого образу 

з реальним, передбачає подолання необхідних етапів: соціологічно-

психологічне вивчення суспільних потреб, моделювання значимих іміджевих 

характеристик, їхня візуалізація й переведення у вербальний контекст та 



 

 

перевірка реакції на імідж у масовій свідомості. Етапами створення соціального 

іміджу є свідоме використання маніпуляції як техніки, що включає застосування 

ряду принципів (маніпулювання, позиціонування, міфологізації, стереотипізації) 

та прийомів (емоціоналізації, вербалізації, деталізації, акцентування інформації, 

архаїзації, візуалізації та впроваджені моделей сприйняття). Кожен з 

перелічених елементів є важливим та необхідним, містячи в собі певне 

смислове навантаження. Так, маніпулювання визначається як «перенесення 

уваги аудиторії з одного об’єкта на інший за допомогою розстановки акцентів 

при подачі інформації, коли інформація про подію, розрахована на надане 

сприйняття подається сухо і скупо, а розголос навколо неї – емоційно бурно» 

[98, с.33]. Позиціонування передбачає розміщення об’єкта іміджу в 

сприятливому для нього інформаційному середовищі, що забезпечує 

сприйняття його як законного, корисного, привабливого. В процесі 

міфологізації іміджу апеляція йде до підсвідомого рівня людської психіки, 

архетипів та стійких уявлень, що формують езотеричний рівень сприйняття 

образу, «підказки внутрішнього голосу». В процесі стереотипізації відбувається 

створення спрощеного схематизованого образу, наділеного традиційно 

звичними рисами та цінностями, завдяки чому новий образ не викликає 

недовіри, відчуття небезпеки і сприймається як звичний, а значить, хороший. 

Оскільки в свідомості кожної людини тією чи іншою мірою присутні міфи й 

стереотипи, то завдання іміджмейкера полягає в тому, аби привести 

створюваний образ у відповідність до цих стереотипів та міфів – активізувати 

бажані або нівелювати програшні риси об’єкта. 

Прийоми, що використовуються при створенні соціального іміджу спрямовані 

на відволікання уваги від раціонального сприйняття іміджу: переведення 

інформації на мову емоцій, закріплення ідей у вигляді лозунгів, ярликів, 

зрозумілих візуальних символів, що безпосередньо, а тому легко сприймаються 

й краще запам’ятовуються. Деталізація передбачає «одомашнювання» образу, 

переведення на рівень особистісного контакту для кращого запам’ятовування. 

Процес акцентування інформації передбачає розстановку потрібних акцентів 



 

 

при її подачі. Архаїзація образу набуває особливого значення в кризові моменти 

історії, коли захисні механізми психіки скеровують людину до самозбереження 

шляхом орієнтації на занижений рівень потреб та до примітивізації реакцій 

(типу «свій-чужий»). Впровадження моделей сприйняття передбачає залучення 

до створюваного іміджу схвальних відгуків поважних та популярних людей. 

Очевидно, що результатом операцій зі створення соціального іміджу постає 

неадекватний образ, але його відповідність реальності й не переслідується як 

мета, оскільки для носія такого образу не передбачений безпосередній контакт 

та спілкування з людьми, а значить, його характеристики не можуть бути 

перевірені, отже, й не вимагають критичної самооцінки та самовдосконалення. 

Відповідно, роботі із зовнішніми даними власника такого іміджу не 

приділяється особливої уваги, оскільки вони не мають суттєвого впливу на 

результат. Для соціального іміджу аудиторія являється об’єктом, тоді як імідж 

виступає у якості образу суб’єкта. Тоді як створення індивідуального іміджу, що 

розуміється як сукупність візажних характеристик та поведінкових навичок, 

спрямоване на зміцнення суб’єктно-суб’єктних стосунків і обов’язково 

передбачає готовність індивіда до внутрішніх змін, «адже будь-які зовнішні 

зміни проектуються на внутрішній стан» [98, с.34]. 

Проблемі суб’єктно-об’єктних характеристик в межах дослідження концепту 

іміджу в дисертаційному дослідженні буде приділено окремий підрозділ. Тут же 

зазначимо, що маніпуляції можуть здійснюватися як із власним іміджем, так і з 

іміджем іншої особи на різних рівнях – від побутового до професійного, 

соціально-політичного, расово-національного тощо. У випадку маніпуляції з 

чужим іміджем його носій постає об’єктом маніпуляцій, за словами В. 

Сергеєчевої, маніпулятор «впливає на обрану жертву її ж зброєю». Відбувається 

експлуатація обраного об’єкта через віднесення його до певної соціальної 

категорії – схвалюваної, еталонної або засуджуваної, закріплення за ним якоїсь 

ролі, приписування відповідної специфіки, функцій. В такому випадку 

відбувається, з одного боку, утилітарне використання іміджу об’єкта 

маніпуляцій, з іншого, імідж маніпулятора теж піддається коригуванню. Адже, 



 

 

маніпулюючи іншою людиною, йому доводиться постійно лавірувати, вдавати з 

себе когось. «В залежності від «середовища перебування»він набуває того або 

іншого забарвлення: на чорному фоні – чорного, на білому – білого. Це свого 

роду «соціальна мімікрія». [128, с.175]. 

Особливість побутового маніпулювання полягає в тому, що воно, як правило, 

відбувається неусвідомлено та не сплановано, на відміну від політичного 

маніпулювання. Різновидами маніпуляцій на побутовому рівні можна назвати: 

спекуляцію моральними, духовними цінностями особистого та вищого, 

загальнолюдського порядку, коли через апеляцію до них змушують до потрібної 

дії; спекуляцію позитивної мотивації, коли відбувається маніпулювання 

оточуючими за допомогою власної харизматичності та позитивного іміджу («Я 

– кращий і знаю, що робити»). Як правило, маніпулятор навіює жертвам 

комплекс меншовартості та захоплює лідерські позиції з, буцімто, доброю 

метою. Маніпулювання власним іміджем передбачає й підкреслювання певних 

якостей людини, зведення їх до рівня принципів, цільності особистості. 

Дослідник О. Кубатченко вважає, «спосіб полягає в тому, що маніпулятор 

виключає будь-які прояви багатогранності особи жертви та за допомогою батога 

під назвою «послідовність та принциповість» підганяє її в потрібному 

напрямку» [70, c.1]. Іншим різновидом побутової маніпуляції є приховані та 

відстрочені, засновані на обіцянках маніпуляції, коли жертву перетворюють на 

боржника, чекаючи від неї відповідної поведінки. 

У діловій професійній сфері маніпуляції так само є поширеними та задіються 

для досягнення мети. Складовими професійного іміджу людини, на які 

звертається увага при його створенні, є: зовнішній вигляд та манери, 

дотримання або порушення ділового етикету, вигляд робочого місця та знарядь 

праці, мова – усна та письмова, дії, реакції на оточуючих, підлеглих, колег, 

стиль спілкування та інші поведінкові зразки, особливо в критичних, нештатних 

ситуаціях. [128, с.189]. Так званим «полігоном» для створення ділового іміджу є 

побут, повсякденне життя особи, де відточуються певні поведінкові моделі. 

Особливістю професійного, в тому числі й політичного, іміджу є те, що він 



 

 

може носити характер маски, що надягається при необхідності та скидається 

після виходу з ситуації, пов’язаної з діловою необхідністю. Тоді в побуті 

людина може бути зовсім іншою, скинувши, мов одяг, свій професійний імідж: 

з-під маски, личини проступає справжнє обличчя. Крім того, поширеними у 

діловій, професійній, політичній сфері є маніпуляції з іміджем іншої особи для 

отримання особистих вигод. 

Так, використовується прийом віднесення жертви до засуджуваної соціальної 

категорії, коли потрібно позбутися небажаного партнера, конкурента. 

Завдається удар по його діловому (політичному) іміджу, про нього поширюють 

чутки, в яких повідомляють про факти, що засуджуються професійною 

спільнотою, підривають репутацію жертви. Протилежний психологічний 

прийом – зробити об’єкт маніпуляцій «своїм», включити до команди, 

пообіцявши кредит майбутнього партнерства та співробітництва. «Штучно 

наблизити власний імідж до потрібного в даний момент – не такий вже й 

безневинний маніпулятивний виверт, як може здатися. Найчастіше його 

використовують не для підлаштування до співбесідника, а для того, аби, 

образно кажучи, втертися в довіру. В кабінеті начальника охорони Білого дому 

висить мідяна табличка. На ній викарбувані слова: «Я сенатор… Містер 

Лінкольн послав за мною. Я маю бачити його у важливій справі». Це не просто 

набір фраз. У свій час подібна інформація, вимовлена впевненим голосом, 

змусила охорону пропустити до президента Аврама Лінкольна вбивцю. Вдалий 

виверт коштував життя першій особі США». [8, с.208]. 

Окремим різновидом маніпуляцій, що поширені як у буденній, так і в 

професійній сфері, є рольове управління, яке апелює до вікових, гендерних, 

соціальних відмінностей, коли маніпулятор позиціонує «кращість» своєї ролі у 

порівнянні з жертвою, тим самим перешкоджаючи реалізації жертви. Рольове 

маніпулювання може поширюватись і на чужий імідж. Серед іміджмейкерів 

навіть поширений термін – «загнати в імідж». Дії маніпуляторів зводяться до 

того, аби прямо або опосередковано загнати жертву під лекала надуманого 

еталонного іміджу, в рамки виконуваної ролі, що змушує дотримуватись 



 

 

обов’язкових правил (серед найпоширеніших – фейс-контроль, дресс-код, 

здоровий спосіб життя), виконувати обов’язки, підтримувати репутацію 

(репутація бізнесвумен). Дії людини, загнаної в імідж, стають передбачуваними, 

а вона сама – більш керованою. Проте, такі дії є небезпечними з точки зору 

психологічного впливу на людину, оскільки підривають її психологічний 

комфорт. «Об’єкт впливу неодмінно втрачає певну долю особистої своєрідності 

(індивідуальність, свободу прояву почуттів, незалежність суджень й вчинків 

тощо». [128, с.220]. Яскравим прикладом того, як можна загнати в імідж є 

експлуатація популярного гасла сучасності «Здоровий спосіб життя», яке в 

умовах маніпулятивних технік і технологій вже не стільки є вільним вибором 

людини, скільки модним брендом та предметом навіювання, що передбачає 

обов’язкове споживання певного переліку товарів (еко-їжа, вітаміни, боротьба з 

холестерином, спорттовари певних марок, які цьому «сприяють» тощо) та 

послуг (фітнес-клуби, масажні салони, модні види спорту та фітнесу і т.д.). 

Вести здоровий спосіб життя стало не просто корисно для самої людини, а 

модно, це перетворилося на перепустку в успішні суспільні кола. Спекулюючи 

на особистісних чеснотах жертви, апелюють до її честі, чистоти, порядності, 

відповідальності, людині лестять, висловлюють публічну похвалу, примушуючи 

до потрібної поведінки. 

Протилежний різновид маніпуляцій – залякування, шантаж, коли виявляються 

слабкі або болісні сторони життя людини, які вона воліла б приховати. 

Маніпулюють, погрожуючи оприлюднити небажані факти. І цей різновид 

маніпуляцій є одним із найбрудніших та найбрутальніших. Коли і він не 

забезпечує бажаного результату, застосовують інший – так званий «чорний PR», 

свідоме паплюження ворога чи конкурента, впритул до його демонізації. Цей 

прийом є давнім, практика його застосування є порочною, проте зберігає свою 

найбільшу ефективність і в умовах сьогоднішнього дня. Такий прийом в PR-

технологіях має назву «ув’язування особи з негативними образами», він є 

надзвичайно поширеним в умовах політичної, конкурентної боротьби, при чому 

з часом прийоми такого маніпулювання стають більш витонченими та 



 

 

досконалими, від грубої брехні переходячи до тонких натяків, які породжують 

сумніви та підривають довіру до людини. Сучасні прийоми боротьби з такими 

маніпуляціями – звернення в суди з вимогою захисту честі та гідності особи. 

Пов’язаний з попереднім способом маніпуляцій прийом дистанціювання від 

засуджуваних осіб, підкреслювання відмінностей між ними й маніпулятором. 

Тактика його здійснення полягає в тому, щоб по-перше, дискредитувати певну 

людину, очорнити її, по-друге, виділити її слабкі місця, найбільш засуджувані 

вади, перебільшуючи їх, шантажуючи ними, створюючи ярлики та, по-третє, 

публічно дистанціюватись від них. Дослідники відзначають, що чим 

масштабнішою є особистість, тим активнішими та більш істеричними є дії 

маніпуляторів. При таких маніпуляціях маніпулятор ретельно готується, 

накопичуючи та аналізуючи матеріал про жертву: «він ніколи не атакує наосліп, 

а якщо вже робить випад, то б’є виключно по больовим точкам, придає 

гласності кричуще непорядні вчинки, приховувані факти біографії тощо». [128, 

с.120]. Поширеним різновидом таких маніпуляцій є гендерні, вікові, расові та 

національні, при яких природним, зовнішнім характеристикам людини 

надаються оцінки й вони інтерпретуються як її недоліки, нездоланні перешкоди 

для досягнення мети. Довільно певні риси та якості людини, відмінні від 

звичного стереотипу, позначаються як негативні, маніпулятор спекулює ними на 

власний розсуд. Формується віковий, гендерний, расовий або національний ценз, 

яким блокується процес комунікації. Наприклад, поширений стереотип про 

розумову обмеженість блондинок, в такій ситуації навіть гумор 

використовується як засіб маніпуляції та паплюження людей. Так само й 

молодість в сучасному світі перетворилася на критерій оцінювального підходу 

при виборі людей на заміщення вакансій. Посилання ж на расові або 

національні відмінності людей вважаються абсолютно некоректними та 

засуджуються у практиці цивілізованого спілкування. Однак, дані маніпуляції 

базуються на принципах вседозволеності та аморальності, тому жертві 

особливо важко протистояти їм. 



 

 

Висновок ІІ розділу. 

Дослідження розвитку концепту іміджу в некласичних та постнекласичних 

філософських дослідженнях дозволяє стверджувати, що ставлення до іміджу в 

культурі західного суспільства змінювалось у відповідності до змін у ставленні 

до власне людини, до можливостей її власної ідентифікації, змін, що 

відбувались із світоглядом людини, які сприяли трансформаціям людської 

свідомості. На період завершення ситуації модерну світогляд людини 

максимально індивідуалізується, відбувається перехід від статусної 

ідентифікації особистості до рольової. Якщо статусний світ побудований 

ієрархічно-вертикально, то рольовий – горизонтально, в ньому нівелюються всі 

статуси, соціальні індивіди з точки зору їхнього потенціалу стають 

рівнозначними один одному. Усвідомлюючи власну неповторність та 

оригінальність, людина прагне маніфестувати це усвідомлення різноманітними 

способами. Одним із них стає створення власного індивідуалізованого іміджу. 

Імідж визначається як цілісний, якісно визначений образ об’єкта, що стійко 

існує та відтворюється в масовій або індивідуальній свідомості. Імідж виникає 

та коригується в результаті сприйняття та супутнього фільтрування інформації, 

що надходить із зовнішнього середовища про даний об’єкт крізь мережу діючих 

стереотипів. Якщо до цього імідж був свідченням соціальної приналежності 

особи, підкреслював її місце в суспільстві, слугував засобом вписання до певної 

соціальної верстви, то вже з кінця ХІХ ст. імідж стає виявом необмеженої 

індивідуальності людини, яка, усвідомивши власну свободу, прагне зруйнувати 

минулі стереотипи, межі, що стримували розвиток індивідуальних здібностей. 

Проте, руйнуючи старе, людина непомітно потрапляє в полон нових кордонів і 

пасток. Абсолютизація свободи призводить до її подолання, відмови від 

відповідальності за її наслідки, розмивання меж та втрату сенсів самої 

особистості. В гонитві за свободою та неповторністю руйнується цілісність 

особистості, вона набуває рис калейдоскопічної фрагментарності на фоні 

множинності сенсів та їх розуміння. Імідж дедалі більше перетворюється на 

елемент міфотворчості та набуває характеру техніки впливу, навіювання 



 

 

потрібних значень, маніпулювання свідомістю. Він стає самостійним 

феноменом, набуваючи власних самостійних функцій, структуруючись та 

перетворюючись на потужну техніку впливу на індивідуальну та суспільну 

свідомість, на засіб конкурентної боротьби, несиловий засіб примусу, 

формування суспільної думки, загальних настроїв та очікувань. За своєю 

сутністю імідж має стереотипну природу, тобто побудова іміджу з необхідністю 

спирається на використання засвоєних стереотипів. Це є умовою успішності 

іміджу: будучи заснованим на стереотипах, він засвоюється в масовій 

свідомості, приймається людьми – працює, виконуючи при цьому ряд 

соціальних функцій: пізнавальну (інформаційна), економії мислення соціальних 

суб’єктів, соціального оцінювання або номінативну, керівництва до дії або 

регулятивну, соціально-комунікативну, самореалізації, самототожності та 

самотрансцендування, адресну. 

Формування іміджу, будучи свідомо організованою процедурою, може мати 

амбівалентно спрямовані за ціннісним навантаженням наслідки. З одного боку, 

вдало сформований та наближений до реальності імідж сприяє налагодженню 

більш комфортного рівня міжособистісної комунікації, полегшує процес 

входження людини до бажаного соціального середовища, сприяє її 

самореалізації. З іншого, контрольованість процесу створення іміджу відкриває 

широкі можливості для прагматично-утилітарного його використання та 

прихованого психологічного навіювання бажаних оцінок, висновків, суспільних 

орієнтирів та відповідних керованих дій та вчинків. Імідж використовується для 

формування й маніпулювання суспільними настроями, діями, процесами, що 

робить його доволі небезпечною зброєю в нечистих руках. На жаль, в 

сучасному світі подібні практики є широко поширеними в різних сферах – від 

політики, бізнесу, до побутового насильства та мають потужні негативні 

наслідки, руйнуючи психологічну цілісність та свободу особистості. Тому 

можемо стверджувати необхідність проведення подальших глибоких 

теоретичних досліджень концепту іміджу, зважаючи на суттєві світоглядні 

ідеологічні, аксіологічні наслідки, які спричиняються в результаті свідомого 



 

 

використання або маніпулювання іміджем. Адже тема іміджу достатньо глибоко 

вивчена з точки зору її практичного застосування, але недостатньо з 

теоретичної точки зору. 



 

 

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНТЕКСТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМІДЖУ 

 

3.1. Людина як суб’єкт і об’єкт іміджу 

Даний розділ присвячений виявленню соціального потенціалу іміджу з точки 

зору його впливу на суб’єкта в контексті проблем суспільного лідерства, 

маніпуляції свідомістю тощо. Власне у першому підрозділі з’ясовуються 

соціокультурні контексти формування іміджу через експлікацію соціальної 

взаємодії між суб’єктом та об’єктом. 

Людина, а також ринково, політично чи соціально орієнтовані результати її 

діяльності: ідеї, товари, послуги – все це являється об’єктом іміджу. Водночас, 

людина, в свідомості якої формується імідж даного об’єкта – це суб’єкт іміджу. 

Уявлення про суб’єктів іміджу формуються на підставі безпосередніх контактів, 

а насамперед, на основі символічних уявлень у межах суспільних комунікацій. 

Вибудовується воно внаслідок злиття уявлень суб’єкта іміджу про себе і 

зафіксованих засобами масової комунікації думок про нього. У якості об’єкта 

іміджу може поставати все, що здатне скласти певне враження на людей. 

Загальні характеристики іміджу об’єкта (валентність, сила, визначеність) також 

залежать від особливостей конкретного суспільства (його цінностей, норм, 

традицій, установок тощо). Тож людина, як істота соціальна, може поставати як 

суб’єктом, так і об’єктом іміджу. Спираючись на розуміння людини як суб’єкта 

іміджу, звернемося до аналізу соціального суб’єкта. 

Дослідження соціального суб’єкта на сьогодні є актуальною проблемою. Позаяк 

формування та розвиток іміджу людини відбувається під дією соціокультурних, 

етнічних, економічних, політичних, ідеологічних та інших чинників. Тому в 

межах дослідження даної проблеми варто прослідити філософські рецепції 

соціального суб’єкта, що дозволить виявити ряд принципово важливих 

соціокультурних контекстів функціонування іміджу. 

У античній філософії уявлення про соціальний суб’єкт мало переважно 

онтологічний характер. В середні віки, особливо в філософії Нового часу, 

гносеологічний суб’єкт виступає перетвореною формою уявлень щодо 



 

 

соціального суб’єкта. Властивим споглядальному матеріалізму XVIII ст. 

уявленням про органи чуття людини як про клавіші, по яким б’є природа, 

відповідав погляд на людину як ізольованого індивіда («соціальний атомізм», 

«робінзонада»), пізнавальні властивості якого визначені його біологічною 

природою. Квінтесенцією класичного раціоналізму стало уявлення щодо 

пізнавальної активності суб’єкта, яке спочатку мало онтологічну природу – 

вчення про первинні (властиві самій природі) та вторинні (конституйовані 

органами чуття людини) якості. 

Субстанційне протиставлення суб’єкта об’єктові в раціоналістичному дуалізмі Р. 

Декарта постало необхідним кроком пошуку безсумнівної основи достовірності 

людського знання. Вченню про активність суб’єкта пізнання відповідало 

уявлення про соціального суб’єкта – підкорювача природи та соціального 

конструктора, властиве ідеології техногенної цивілізації. Критичний аналіз І. 

Канта пізнавальних можливостей гносеологічного суб’єкта, виявлення 

надособистісних, загальнозначимих складових людської свідомості (апріорних 

форм чистого чуттєвого споглядання та форм конститутивної активності 

розсудку й розуму) в соціально-філософському плані означало серйозну 

постановку філософської проблеми щодо основ людського взаєморозуміння, 

інтерсуб’єктивності. 

Постановка проблеми діалектики соціального суб’єкта та історичних обставин 

його діяльності в межах ідеалістичної онтології належить Г. Гегелю. В основі 

розвитку всіх соціальних явищ, за Гегелем, лежить надперсональна свідомість – 

абсолютний дух, який задає в процесі розгортання власних визначень 

нормативні зразки усіх можливих форм людської діяльності. Народи 

виступають знаряддями абсолютного духу, який «в різнобічній діяльності самих 

народів різнобічно вимагає себе» [38, с.457]. Проте у філософії гегелівський 

абсолютний дух конкретизований стосовно певного культурно-географічного 

середовища як «дух народу» й змушений вічно суперничати із закостенілою 

матерією. Там, де дух зазнає поразки, немає розвитку. Неісторичні народи, за 

Гегелем, не являються суб’єктом всесвітньої історії. Ідея просування всесвітньої 



 

 

історії зі Сходу на Захід пов’язана з уявленнями щодо ступеня реалізації 

людської свободи. Проте, ідеалістична антропологія Гегеля накладає жорсткі 

обмеження на уявлення про діалектику історичних обставин та цілепокладаючу 

діяльність людини: історичний розвиток завершується адекватним втіленням 

ідеї держави в реальності. 

В процесі розмежування поглядів учнів гегелівської школи поширилися земні 

аналогії абсолютного духу, в якості яких представлений не лише «дух народу», 

але й «дух європейської культури», «національна свідомість», «мова». В 

атмосфері загальних антиметафізичних настроїв кінця ХІХ ст. наступні 

уявлення про соціальний суб’єкт виражають соціальну природу людини. 

К. Маркс вперше формулює тезу про соціальну сутність людини і звертається 

до її вивчення. На відміну від антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха 

соціальна природа людини в межах марксизму постає не просто продуктом 

обставин та виховання, а усієї суспільно-політичної практики. Філософ пише: 

«... Сутність людини не є абстракт, властивий окремому індивіду. У своїй 

дійсності вона є сукупність всіх суспільних відносин» [92, с. 4]. Важливо мати 

на увазі, що це не психологічний, а саме філософсько-антропологічний постулат: 

він відноситься не до особистості, а саме до природи людини взагалі, оскільки 

мова йде про сукупність всіх суспільних відносин. Таким чином, К. Маркс у 

якості соціального суб’єкта висуває не ідеальні мотиви видатних особистостей 

чи культурний дух нації, а історично-конкретний клас як носій певних 

матеріальних інтересів. 

Німецький філософ і соціолог М. Вебер соціальний суб’єкт ототожнює з 

суб’єктом соціальної дії, що передбачає індивідуально осмислену дію, 

орієнтовану на іншого. Він зазначає: ««Дією» ми називаємо дію людини 

(незалежно від того, має вона зовнішній або внутрішній характер, зводиться до 

невтручання або до терпеливого прийняття), якщо і тому дієвий індивід чи 

індивіди пов’язують з ним суб’єктивний сенс. «Соціальною» ми називаємо таку 

дію, яка за передбачуваним діючою особою чи діючими особами смислом 

співвідноситься з дією інших людей або орієнтується на неї» [31, с. 602 – 603]. 



 

 

Для розуміння соціальних явищ слід реконструювати суб’єктивні мотиви усіх 

залучених до нього дійових осіб, в той час як уявлення про соціальну 

мотивацію «колективної персональності», за Вебером, є соціологічно 

безглуздим. Поствеберіанці визнавали можливість осягнення суб’єктивної 

мотивації колективів на шляху побудови високоскладної системи персональних 

ідеальних типів. 

Антропологічний поворот у філософії ХХ ст. визначив зміщення фокусу 

інтересів з теоретико-пізнавальної до соціально-філософської проблематики. В 

наслідок важливих суспільних трансформацій, під впливом науково-технічної 

революції у філософії з’явилися нові виміри поняття соціального суб’єкта: ним 

позначали не пролетаріат, а народні маси, що увібрали в себе «прошарки» 

попереднього класового суспільства. Німецька філософ Х. Арендт так аналізує 

це поняття: «маси виросли з осколків надзвичайно атомізованого суспільства, 

конкурентна структура якого разом із супутньою самотою індивіда 

стримувалися лише його включеністю в клас.<…> Падіння охоронних заслонів 

між класами, – писала Арендт, – перетворило сонну більшість, що стояла за 

всіма партіями, в одну величезну, неорганізовану, безструктурну масу 

озлоблених індивідів. ...Вони не потребували спростування аргументів 

противників і послідовно віддавали перевагу насильницьким методам…» [9 с. 

24]. Таким чином, проведене Х. Арендт дослідження тоталітарних та 

фашистських рухів засвідчує, що навіть розвинутий індивідуалізм та культурна 

витонченість не можуть слугувати протидією проти розчинення в масі. В 

певних соціальних умовах вони не лише не запобігають, але навіть заохочують 

саморозчинення в масі. 

Ліворадикальним уявленням щодо наростання ролі народних мас в історії 

протистоїть консервативно-романтична критика «бунту мас» Х. Ортеги-і-

Гассета як причини занепаду культури та джерела соціальних катаклізмів. У 

своїх працях іспанський філософ розкриває основні принципи доктрини 

«суспільства мас», тієї системи суспільних зв’язків, всередині якої кожна 

людина відчуває себе статистом, виконувачем ззовні нав’язаної їй ролі, 



 

 

частиною безособового начала. «Натовп, – пише Ортега – поняття кількісне та 

видиме <…> Будь-яке суспільство – це динамічна єдність двох факторів, 

меншості та маси. Меншість – це особистості або групи особистостей, 

спеціальної, особливої гідності. Маса – це середня, рядова людина. Те, що 

раніше сприймалося як кількість, тепер постає як якість; стає загальною 

соціальною ознакою людини, яка не має індивідуальності, яка нічим не 

відрізняється від інших [105, с. 704]. Х. Ортега-і-Гассет вбачає вихід у 

створенні нової, аристократичної еліти, «аристократії духу». Ці люди здатні на 

вільний «вибір» та діють лише за безпосереднім «життєвим поривом», вони є 

найбільш обдарованою в естетичному й етичному сенсі частиною суспільства, 

яка здатна до керівництва. 

Оперуючи уявленнями про соціальні позиції та ролі, структурний 

функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон та ін.) тяжіє до розгляду соціального 

суб’єкта як похідного від функціонування об’єктивних соціальних структур. У 

центрі концепції Парсонса – феномен людської дії, під яким він розуміє 

внутрішньо мотивовану, зорієнтовану на зовнішню мету і нормативно 

врегулювану соціальну поведінку. Кожна дія має внутрішню структуру, але 

водночас є цілісною по відношенню до зовнішнього соціального середовища. 

Дія не лише занурена в ситуацію, але і спрямована на перспективу. Вона 

підкорюється і біофізичним потребам людського організму, і ціннісним 

орієнтаціям людини як особи. Отже, дії людини мають направленість, 

організовані та оформлені дією внутрішніх і зовнішніх соціальних чинників. У 

цьому оформленні беруть участь особова, культурна і соціальна системи. 

Соціальні ролі є тією елементарною формою, за допомогою якої дії людей 

вписуються в соціальну систему. Кожна роль передбачає відповідність дій 

певним соціальним очікуванням, загальноприйнятим нормативним і ціннісним 

стереотипам. За посередництва ролі індивід інтегрується до структури того або 

іншого соціального інституту і всієї соціальної системи в цілому. Таким чином, 

в контексті критичної полеміки з екзистенціалізмом теза щодо «розчинення» 



 

 

суб’єкта в соціальних структурах була висловленням пафосу об’єктивності, 

спроби віднайти стійке у мінливому. 

В другій половині ХХ ст. у літературі, мистецтві, філософії, культурі 

стверджується нова парадигма філософування – постмодерна. Виступаючи 

багатоманітною духовною тенденцією в філософії, постмодернізм маніфестує 

себе як емансипатор свідомості цивілізації від ідеалів-ідолів минулої епохи, що 

гальмували та обмежували багатовіковий процес самореалізації людини, 

суспільства, соціального суб’єкта. Місце людини як суб’єкта (творця, автора, 

діяча) посідає істота як «машина бажань» (Ф. Гваттарі), як один із проявів 

«тексту» (Ж. Дерріда), як «елемент біовлади» (М. Фуко). Останній, 

заперечуючи «існування людини», писав, що людина – це спекулятивний, тобто 

умоглядний елемент біовлади; суб’єкта немає, є лише суб’єктивність, тобто 

«придумана людина», продукт «диктату мозку» з певними атрибутивними 

властивостями. Фуко запропонував навіть термін «пост-людина» на позначення 

нового розуміння людини: «Людина – це недавній винахід, зі зміною основних 

установок знання людина зникне, як обличчя, зображене на прибережному 

піску» [153 с.25]. 

Не менш радикальні й соціальні положення постмодерністів. Головними 

об’єктами критики вони обрали феномен тоталітаризму, інститут влади як 

форми панування над людиною. Французький філософ Ж.-Ф. Ліотар, 

наголошуючи на поглибленні відчуження індивіда в сучасному 

постіндустріальному суспільстві, зазначає, що з ущільненням інформаційного 

поля відбувається подальша «атомізація» індивіда – він перетворюється на 

«часткову», «однорідну» людину (окремий «соціальний атом»), яка не відчуває 

своєї цілісності, не усвідомлює того, що є невід’ємною складовою суспільної 

спільноти. Внаслідок цього звужується соціальний простір людської взаємодії. 

Несвобода особистості не зникла, а набула нових форм. [81, с.186]. 

Характеризуючи цю ситуацію як проблему делегітимації, постмодерністи 

вважають, що вона спричинена пануванням тотальності й авторитаризму, 

практикою геноциду, технологічним руйнуванням навколишнього середовища. 



 

 

Вони оголосили справжню війну всьому, що, на їх думку, поневолює людину у 

тоталітарний спосіб: абсолюти та ідеали, логічний схематизм, будь-яка влада 

(авторитетів, техніки, науки, інформатики, моральних цінностей, прагнення до 

єдності й одноманітності). Не пропонують вони і конкретних рекомендацій 

щодо «звільнення людини», адже постмодерністи рішучі противники будь-якого 

«соціального конструктивізму», здатного породжувати чергову утопію. 

Соціальний суб’єкт в такій ситуації втрачає соціальне обличчя та творчу 

індивідуальність, «розчиняючись» у тексті, дискурсі, несвідомому (Р. Барт, Ж. 

Дерріда, Ж. Лакан, М. Фуко та ін.). Постмодерний суб’єкт втрачає персональні 

духовні риси й самототожність, зберігаючи здатність до пародійного цитування, 

декострукції та гри. Втраченій реальності «децентрованого» суб’єкта, який грає 

смисловими уламками попередніх культурних цілісностей, відповідає стійке для 

сучасної філософії поняття актора. Воно відображає уявлення про обмежену 

персональність, схильну до «втечі від свободи» (Е. Фромм) та уникнення 

соціальної відповідальності, до перекладання тягаря вибору на владу та еліту. 

Актор заміщує соціального суб’єкта в постмодерністській ситуації «смерті 

суб’єкта». Соціальним фундаментом уявлень про феномен «деперсоналізації» 

(«кризи ідентичності») слугує властивий постіндустріальному суспільству 

процес розмивання стійких соціальних спільнот як центрів групової 

ідентифікації. Місце «класу на папері» (П. Бурд’є) займає множина тимчасових, 

«летючих» соціальних груп, часто заснованих лише на авторитеті культурного 

символу. 

Наряду з уявленнями про «кризу ідентичності» та «смерть суб’єкта» вельми 

продуктивними є сучасні спроби теоретичної «вбудови» соціальності в людську 

тілесність. Йдеться про вдавання до аналізу тілесних практик в історії культури: 

механізмів влади, системи покарань, форм сексуальності. До їх числа належить 

політична семіологія Р. Барта (уявлення про вихідну репресивність знаків як 

відображення балансу влади); дослідження пенітенціарних систем та 

сексуальності в Європі М. Фуко; концепція цивілізації Н. Еліаса, заснована на 

вивченні палацових ритуалів, етикету та зразків самоконтролю; поняття 



 

 

габітусу П. Бурд’є як інкорпорованої соціальності, втіленої у зразках 

сприйняття та символічному капіталі тощо. Такі дослідження інспірують 

антропологічний оптимізм «відродження суб’єкта» в сучасній культурі. 

Отже, філософські рецепції соціального суб’єкта дозволяють його розглядати як 

суб’єкт-субстанцію, що в своїй сутності є субстратом властивостей і станів. 

Еволюція даного суб’єкта охоплює його зміни від онтологічного до 

гносеологічного (класична філософія) та соціального (некласична) змісту, від 

«смерті» до «відродження» суб’єкта в філософії постмодернізму. Оскільки 

об’єкт іміджу як правило виступає пасивним учасником суб’єкт-об’єктних 

відношень та відіграє другорядну роль у формуванні змістовної сутності іміджу, 

ми сконцентрували свою увагу на активному учаснику – суб’єкті іміджу. Саме 

він формує герменевтику розуміння, специфіку внутрішнього змісту та 

ціннісно-функціонального навантаження іміджу. 

Показовим в культурі постмодерну є ставлення до проблеми іміджу. За 

висловом сучасного російського філософа Г. Тульчинського, «імідж – проблема 

досить постмодерна. Лики, маски, симулякри, перевтілення й розвтілення <…> 

В політику міцно увійшли технологія та жаргон шоу-бізнесу: імідж, політика, 

«розкрутка» кандидата або програми» [143, с. 107]. Так, у політичній практиці 

утвердилися певні типи іміджу суб’єктів (лідерів), як-от: «прапороносці або 

вожді», які володіють власним баченням реалій і перспектив, здатні визначати 

мету і способи їх досягнення, впливати на прихильників; «служителі або 

комівояжери», які виступає в ролі виразника інтересів своїх прихильників, 

керується їх бажаннями, діють від їх імені; «торговці або гендлярі», які здатні 

переконати людей в привабливості своїх ідей і планів, примусити їх «купити» ці 

ідеї і плани; «пожежники», які здатні відгукнутися на актуальні проблеми і 

насущні вимоги моменту, адекватно реагувати на них. Отже, імідж свідомо 

експлуатується в соціальній, політичній і культурній сферах, створюючи 

привабливі образи через апеляцію в першу чергу до тілесності. 

За висловом сучасного французького філософа і соціолога П. Бурд’є, політика 

набуває більш символічного характеру, стає конкуренцією за символічну владу 



 

 

[28, с. 119-125]. У філософському дискурсі таке явище отримало назву 

нерепресивних засобів впливу у політиці, коли нетрадиційні механізми впливу, 

навіювання заміщують собою традиційні, силові, репресивні механізми впливу. 

Це нова традиція неявного впливу та контролю: опосередкованими засобами 

досягається мета, досягнення якої у традиційний спосіб викликало труднощі та 

спротив. Людині об’єктивно притаманна естетична свідомість, що реалізується 

в діяльності. Тому політика набуває естетично організованих форм та рис навіть 

у стихійних політичних процесах. Таким чином, естетичні явища у різних 

випадках стають засобами принадження, набувають значення маніпуляції, 

статусу симулякрів у політичному полі. 

За твердженням сучасного дослідника С. Фаєра на формування іміджу людини 

впливають не лише морально-етичні (чесність, принциповість, відповідальність 

тощо), ділові (вміння донести до свідомості людей свої ідеї та пропозиції) та 

«пробивні» якості (уміння згуртувати і вести за собою). Не менш важливу роль 

відіграють зовнішні дані – солідність, особиста привабливість та краса [141, 

с.17]. Практика апелювання до краси поширена у світі. Один з помічників 

президента США Р. Ніксона висловлювався з цього приводу: «Ми повинні мати 

повну ясність в одному: людина реагує на образ, а не на саму людину. Значення 

має не те, що є, а те, що проектується, й … не стільки те, що проектується, 

скільки те, що людина (суб’єкт) сприймає. Тому ми маємо змінювати не людину 

(об’єкт), а враження, яке вона справляє (імідж)» [35, с. 340]. 

Сучасний суб’єкт іміджу, прагнучи визнання та здобуття популярності серед 

інших, має бути зовнішньо привабливим, у своєму образі-іміджі мати риси, що 

на ідеологічному рівні засвідчують здоровий спосіб життя, відданість сімейним 

цінностям, прихильність до національної або космополітичної традиції тощо. 

Якщо певні риси досягаються досить просто – втручанням стилістів, зміною 

зачіски або одягу, то заради досягнення інших вдаються до радикальних змін. 

Особливістю теперішнього часу стало вдавання до пластичної хірургії: не 

маючи претензій до власної зовнішності, суб’єкти іміджу змушені її змінювати 

заради підтримки чи підвищення свого рейтингу. Часто такий образ відірваний 



 

 

від його реального носія і постає лише привабливою картинкою, маскою, за 

якою приховується інша реальність. Наслідком цього стають скандали, що 

виявляють темний бік людини, яка раніше виступала носієм чеснот. За 

висловом сучасного західного мислителя Е. Канетті «сучасні образи влади з 

філософських постмодерних позицій пропонуються у вигляді руки, що хапає чи 

образу поглинання з зубами та пащею» [57, с.299]. Досліджуючи образи влади, 

він зазначає, що вирішення проблемного ряду стосунків «влада-маси» полишає 

в сучасному світі площину дискурсу й зміщується в площину тілесності, до 

прямої енергетики безпосереднього тілесного впливу й перетворення. При чому 

тілесність постає як семантична система, в якій дотик розшифровується як знак 

загрози смерті, отже, як знак влади. 

Український вчений В. Бушанський також звернув увагу на символізацію як 

характерну тенденцію культури постмодерну. На його думку зміст політичної 

діяльності трансформується в акторство, яке стає самодостатнім (форма 

починає домінувати над змістом). Ігноруються політичні принципи, а їх місце 

заступають закони естетичного з характерним домінуванням форми над змістом. 

Виникають поняття «політичної театралізації», «політичного ритуалу», 

«політичного актора» тощо, які формують відповідний імідж людини як 

суб’єкта та об’єкта. У масовій та індивідуальній свідомості історично 

сформувалися певні символічні структури, які є привабливими психологічними 

образами-архетипами. Наприклад, «мудрець» (володіє таємними знаннями), 

«воїн-захисник» (людина, яка разом із соратниками бореться зі злом), «добрий 

цар-годувальник» і «слуга народу» (борець за справедливість). Кожен із 

архетипів по-різному сприймається й оцінюється, формує відповідні очікування. 

Вони по-різному спонукають людину до участі в «дійстві». Але головне, щоб 

образ «актора» демонстрував якості, які б давали змогу ідентифікувати його з 

одним із архетипів. 

Символічність іміджу також ґрунтується і на відповідних характеристиках, що 

утворюють єдину структуру особи, покликаних забезпечити людині неповторне 

обличчя (образ). Найчастіше у суспільстві використовують такі образи: 



 

 

досвідчений керівник; управлінець-професіонал; непримиренний борець із 

корупцією; захисник слабких і знедолених; людина, яка думає державними 

масштабами, категоріями і цінностями; видатний учений-економіст; 

талановитий організатор; прогресивний і сміливий реформатор, захисник 

Вітчизни; хороший сім’янин, турботливий батько тощо. 

Суб’єктів іміджу також оцінюють і за такими характеристиками, як безпека, 

кваліфікація, динамізм. Позитивні судження про носія іміджу за критерієм 

безпеки супроводжуються словами «добрий», «дружній», «приємний», 

«чесний»; кваліфікації – «професіонал», «досвідчений», «вмілий», 

«інформований», «здібний», «авторитетний»; динамізму – «рішучий», 

«відвертий», «сильний», «сміливий», «активний», «енергійний», «агресивний». 

Отже, гармонійне поєднання цих факторів символізації формує довіру до 

людини, носія іміджу, а також постає одним із чинників успішної реалізації її 

іміджу. 

Характерною тенденцією постмодерної культури, як зазначають російські вчені 

С. Кара-Мурза, А. Цуладзе та інші, постає і міфотворчість. Генетично 

політичний міф пов’язаний з архетипами, він є результатом суспільної творчості, 

надбанням колективної свідомості. Завдяки цьому він впливає на формування 

світобачення і світосприйняття, закарбування у пам’яті та свідомості певних 

психологічних, ідеологічних настанов, які з часом відіграють роль стійких 

стимулів до дії і жорстких табу, що оберігають прийняту систему цінностей і 

правил, підтримують і санкціонують певні норми поведінки. Поєднуючи в собі 

розповідь про минуле і пояснення сьогодення або майбутнього, міф націлює 

людину на повторення досягнутого, апробованого, засвоєного. 

Сучасний політичний міф гранично актуальний, конкретний, прагматичний, 

адресний та функціональний. У ньому можуть бути віддзеркалені й одвічні 

надії, сподівання, вірування. У попередні історичні періоди, за словами С. Кара-

Мурзи [60, с.239], у політичному житті домінували методи придушення і 

примусу за цілковитого ігнорування відчуттів і думок людей. А вже сучасній 

політичній міфології притаманні не пряма санкція чи заборона дій, а підготовка 



 

 

умов для них: спочатку змінюють людей, щоб мати змогу регулювати і 

контролювати їх дії. До політичної міфології найчастіше звертаються в 

переломні моменти історії – у період криз, катастроф, дестабілізації, революцій, 

оскільки міф забезпечує доступ до важелів управління масовою свідомістю за 

дефіциту владних ресурсів. Ефективне використання міфів, на думку А. 

Цуладзе [158, с.337], дає змогу докорінно зламати ситуацію на політичній арені, 

змінити розстановку сил на свою користь; перерозподілити владні ресурси без 

необхідності долати опір деморалізованих супротивників; отримати доступ до 

нових важелів влади. 

В цілому міфотворчість містить позитивний контекст у своєму змісті, вона 

сприяє консолідації суспільства через вироблення національної ідеї тощо. Але 

міф не повинен посідати домінуючого становища у справах політичного 

творення, інакше він перетворюється на технологію маніпуляції свідомістю. 

«Політичні міфи, – стверджує С. Кара-Мурза, – іноді діють, як змія, що 

паралізує кролика перш ніж атакувати його. Люди стають жертвами міфів без 

серйозного опору. Вони переможені й скорені ще до того, як виявляються 

здатними усвідомити, що ж насправді відбулося» [60, с.280]. Отже, внаслідок 

проявів міфотворчості та маніпулювання свідомістю суб’єкт перетворюється на 

об’єкт міфотворчості та маніпулювання, втрачає свою суб’єктивність і діє не за 

власною волею, а наперед визначеними схемами. 

Тема продовжується сучасним французьким дослідником Р. Ленуаром, який 

відстежує зв’язок культури мовлення, мистецтва риторики з успішністю у 

владних колах та у політичній традиції. «Говорити – це теж влада: адже не всі 

мають право виступати публічно… Виступ, а також манера виступати соціально 

обумовлені» [81, с. 169]. При чому коли говорить лідер, його мова з 

необхідністю має відображати традицію, звичаї, успадковані від пращурів. На 

цих елементах минулого утримуються суспільні закони, які цементують 

суспільство та легітимують право лідера здійснювати владу. Уславлюючи 

соціальний порядок, він забезпечує довіру слухачів, водночас закріплюючи за 

собою лідерство та владу. 



 

 

Важливим також є право на мовчання, що на рівні суспільної свідомості 

сприймається у якості такої специфічної культурної традиції як «мовчання 

королів». Це означає мовчати не тому, що нічого сказати, а мовчати «зі змістом», 

таке мовчання промовистіше від балачок. З ним традиційно пов’язуються 

уявлення про секретність, державну таємницю, а отже, про належність до 

владних, утаємничених кіл. Власне, владні представники, здійснюючи своє 

право мовити або мовчати, використовують для цього не лише змістовні 

культурні традиції – мовлення, культуру слова, ораторського мистецтва, але й 

формальні засоби підсилення впливу – як наприклад, естетичне прикрашання 

зовнішності (так, Ю. Тимошенко, привласнивши образ етноукраїнки з 

відповідною зачіскою та вбранням, використовує це для посилення 

патріотичних почуттів, загравання з українофілами тощо). За Ленуаром, 

публічне мовлення «є формою здійснення влади та у якості такої є метою 

влади» [81, с. 178]. 

Таким чином, Р. Ленуар звертається до теми інформації, ритуалу як культурних 

феноменів, які, шляхом «церемонізації» політичного життя, успішно 

використовуються для зміцнення влади. Ритуали складання присяги, посвяти у 

владні повноваження тощо сакралізують політичне життя, виводячи його за 

межі повсякденності мас й відповідним чином формують ставлення суспільства 

до тих, хто причетний до здійснення цих ритуалів. Маса відчуває той 

«священний трепет», коли, за висловом М. Пруста, король почувається, немов 

удома, навіть перебуваючи у гостях, тоді як господар оселі у присутності короля 

почуває себе, немов би у гостях. Водночас, ці феномени у стосунках із владою 

можуть відігравати й протилежну роль. Публічність таїть у собі небезпеку для 

тоталітарної влади, оскільки під впливом інформації в традиційному 

суспільстві формується поняття суспільної думки, завдяки якій з’являється 

можливість критики державної політики, виникають нові важелі впливів, 

формується нове джерело влади та нові владні технології. Тобто закладається 

новий смисл суб’єкт-об’єктних стосунків іміджу, що знаходить свої шляхи 

відстояти суб’єктивність. 



 

 

Політичні сили перетворюються на моделі, які нейтралізовані у знаках та 

позбавлені свого сенсу. Під впливом мас-медіа виникають нові форми політики. 

Наприклад, твори мистецтва в ім’я свого відтворення переходять у політичну 

сферу, реалізуючись у політичних запитах. Так само й події повсякденного 

життя часто переходять у сферу політики, стаючи приводом для політичних 

спекуляцій або маніпуляцій. Їм надається політичний розголос, приписується 

історичне значення. Філософ-постмодерніст Ж. Бодрійар визначає це як 

«конфліктуалізацію подій», яким приписується символічно-політичне значення. 

Події змінюють свій статус, набуваючи характеру «міфологічної інтерпретації, 

мережі моделей значимості». Мас-медіа займаються тим, що здійснюють 

нав’язування таких моделей. Це тлумачиться французьким філософом як 

«примусова соціалізація у якості системи соціального контролю». Завдання мас-

медіа – зробити інформацію зрозумілою, доступною, однозначною, аби вона 

сприймалася як певний код соціальної поведінки. На практиці можна 

простежити «тероризм коду», що означає примусову раціоналізацію й 

змушення до відособлення. Мас-медіа «реалізують ідеал того, що можна було б 

назвати «децентралізованим тоталітаризмом» [24, с.218]. Таким чином, суб’єкт 

іміджу втрачає свою суб’єктивність, перетворюється на об’єкт маніпулювання. 

Не зупиняючись на критиці сучасних мас-медіа, Ж. Бодрійяр пропонує 

альтернативу для їхнього монополізованого впливу на соціум. Нею, як пише 

філософ-постмодерніст, виступає вулиця: «Все те, що безпосередньо створене, 

що було віддане й повернуте, висловлене й отримане назад у вигляді відповіді, 

все те, що було рухомим, що перебувало в одному й тому самому місці і в той 

же час, що містило в собі моменти взаємного зв’язку та антагонізму» [24, с. 

210]. Отже, вулиця для Бодріяра є альтернативною й руйнівною формою мас-

медіа, тому що в її сутності закладений шлях для символічного обміну живим 

словом. Саме вона є справжньою можливістю для комунікації та постає 

своєрідним засобом захисту втраченої суб’єктом іміджу суб’єктивності. 

Інший французький філософ-постмодерніст Ж. Ранс’єр, також намагається 

віднайти шляхи захисту втраченої суб’єктивність: проблематизує питання 



 

 

культури як засобу ідеологічних маніпуляцій. Культурні ідеологеми він пов’язує 

зі спробами створити суспільство «виключного Єдиного», в якому немає місця 

для інакомислення, для відходу від «генеральної лінії» в умовах тоталітаризму 

чи демократизму, для порушення спокою, «тихого болота добропорядного 

суспільства». Ж. Ранс’єр відстоює точку зору, згідно якої справедливим 

суспільством може бути лише суспільство рівних, а значить максимально 

вільних людей. При цьому розуміння рівності у Ж. Ранс’єра дещо відмінне від 

його традиційного тлумачення. У нього рівність – це не математична величина, 

не визначення середнього арифметичного серед усіх представлених зразків, не 

усереднення усіх до стану байдужої сірості й, навіть, не рівне обмеження 

свободи всіх задля впровадження демократичних ідеалів влади. Рівність для Ж. 

Ранс’єра – це, насамперед, можливість вповні реалізувати свою свободу, не 

відчуваючи при цьому приниження, владних утисків або зневаги з боку тих, хто 

більш освічений, краще забезпечений, вище соціально стратифікований тощо. 

Тобто, рівність – це взаємна повага, толерантність, але яка досягається не 

шляхом відмови від власної життєвої позиції, нехтування своїми життєвими 

принципами, а саме через можливість ці принципи вільно висловлювати й 

захищати у суспільстві таких само вільних й принципово налаштованих 

індивідів. 

Саме в цьому сенсі Ж. Ранс’єр розуміє культуру: як певний спільний естетис, за 

посередництва якого єдино можливо здійснювати політику. Така політика 

полягає в тому, аби «побачити те, чого не видно; почути як мову те, що було 

чутно лише як гамір; виявити як відчуття спільного блага й спільного зла те, що 

пред’являлось лише як висловлення конкретного задоволення або конкретних 

бід» [113, с.212]. На культуру французький філософ покладає завдання 

вирішувати «справу Іншого», того, хто відмінний від більшості, не вписується в 

загальнопоширений контекст, збурює спокій та порушує суспільний порядок. 

Адже, на переконання Ж. Ранс’єра, політика – це не здійснення влади, вона 

здійснюється сама собою, у пограничних ситуаціях, через розв’язання питання 



 

 

Іншого, відмову від консенсусу на користь плюралізму та ідеологічних 

розбіжностей. 

В свою чергу для захисту суб’єктивності німецький філософ Ю. Хабермас 

пропонує більш активно використовувати концепт мультикультуралізму, що 

враховував би позицію Іншого та дозволив би поєднати різноманітні культури 

на єдиній полікультурній основі. Основопокладаючими цінностями такого 

єднання Ю. Хабермас бачить ідеали комунікативності, солідарності, компромісу 

та толерантності. Власне в ідеї комунікації для нього поєднуються такі значимі 

складові життя, як раціоналізм, етика та свобода. Формування соціальних 

законів відбувається наступним шляхом. В межах власної свободи, спираючись 

на авторитет традиції, суб’єкт формує для себе закони практичної діяльності у 

формі обов’язку: ти повинен. Ця дорозсудкова повинність переростає у окремий 

(локальний) закон, що вже протистоїть окремому випадку вимогою своєї 

всезагальної дії. Абстрактний розум доповнюється критичними корективами 

трансцендентального кантівського аргументу, згідно якого у якості основної 

норми визнається закон свободи. 

Отже, вивчення соціокультурної природи іміджу засвідчує, що останній постає 

засобом несилового, прихованого тиску іміджу на свою цільову аудиторію 

(суб’єктів) різними шляхами, в тому числі через маніпуляції, зміщення смислів 

та акцентів, навіювання, схиляння до дії тощо. Це робить необхідним залучення 

аксіологічної складової в соціально-практичний контекст його дослідження та 

використання. Спираючись на визначену соціальну природу іміджу доцільно 

прослідкувати його вплив на соціального суб’єкта в контексті проблем 

сучасного лідерства в наступному підрозділі. 



 

 

3.2. Лідерство як соціально-філософська проблема 

 

У другому підрозділі третього розділу аналізуються основні підходи щодо 

визначення та трактування лідерства, а також концепції та теорії лідерства, що 

склалися в історії філософії та соціальній філософії. Зокрема, встановлюється 

сутність лідерства. 

Актуальність соціально-філософського аналізу проблеми лідерства в контексті 

дослідження концепту «імідж» обумовлена складною динамікою соціально-

економічних та політичних процесів сьогодення, що продовжують створювати 

можливості для різноманітних проявів лідерства. Виникає потреба у вивченні 

ролі та значення лідерів, здатних ухвалювати рішення за інших та впливати на 

дії й поведінку людей, знаходити раціональні рішення, визначати контур 

майбутнього розвитку суспільства. Це є особливо значимим на теперішньому 

етапі розвитку соціуму, коли необхідність забезпечити раціональність, 

цілеспрямованість, інституціональність та ефективність всього процесу 

управління актуалізувалась, як ніколи раніше. 

Проблема лідерства завжди привертала увагу мислителів. Зокрема, досить 

відомими в історико-філософському аспекті є доробки Платона, Арістотеля, Н. 

Макіавеллі, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Вольтера, Г. Гегеля, К. Маркса, 

Т. Карлейля,Ф. Ніцше, З. Фрейда, Е. Фромма, Т. Адорно та ін., у яких 

зачіпаються проблеми лідерства, і які вважаються фундаментальними у 

філософській розробці даної проблеми. Наукові концепції цих мислителів є 

основою сучасних теорій лідерства. 

В розробку різноманітних аспектів лідерства зробили внесок: Г. Лебон, Г. Тард, 

Р. Крічевський, А. Петровський, Р. Стогділл та ін. (психологічний аспект); М. 

Вебер, Г. Моска, В. Парето та ін. (соціологічний аспект); У. Екстон 

(економічний аспект); Р. Блейк, Дж. Моутон, Г. Саймон, А. Зуб (управлінський 

аспект); Ж. Блондель, Л. Даунтон, Л. Едінгер та ін. (політологічний аспект). Ці 

дослідження в цілому доповнюють один іншого. 



 

 

Соціально-філософський аспект проблеми досліджується такими російськими 

вченими як Г. Ашин, Ю. Гасіліна, Б. Кретов, О. Кудряшова, О. Сімагін. Серед 

українських науковців проблему лідерства досліджують Б. Кухта, М. 

Михальченко, А. Пахарєв, Ф. Рудич, Є. Суліма та інші. 

Аналіз ступеня розробки теми підводить до висновку, що сьогодні проблема 

лідерства досліджується переважно на емпіричному рівні. Більшість сучасних 

досліджень містять аналіз окремих аспектів лідерської діяльності в певних 

соціальних спільнотах та практичні рекомендації щодо підготовки лідерів, 

формування їхнього іміджу тощо. Однак, величезний об’єм емпіричного 

матеріалу потребує узагальнення, якого на разі бракує дослідженню феномену 

лідерства – на даний момент не існує єдиної концепції, теорії або 

методологічної бази. На думку російської дослідниці О. Кудряшової, головною 

проблемою є те, що «вчені не створюють узагальнюючих концепцій, а 

займаються описом лідерства або вузько дисциплінарно (лише з точки зору 

психології, соціології, або політології, або розглядають його в культурно-

політичному контексті якої-небудь країни або, в крайньому разі, регіону)» [71, 

с.221]. В результаті, існує величезна кількість теорій та визначень поняття 

«лідерство», які іноді навіть суперечать одна одній. 

Теоретичний рівень аналізу феномену лідерства передбачає створення 

методологічної бази для емпіричних досліджень. Методологічну основу для 

створення цілісної теорії лідерства становить соціальна філософія. Як зазначає 

російський дослідник О. Сімагін, «подолання труднощів, що виникли, 

формування «інтегрального уявлення» про соціальний статус лідерства, його 

послідовний категоріальний аналіз можливі в системі пойнять сучасної 

соціальної філософії, оскільки саме вона робить наголос на осягненні 

«загальних (родових) засад» явищ суспільного життя» [126, с.16]. 

Отже, попри існування значного масиву літератури, в якій більшою чи меншою 

мірою висвітлюються різні аспекти обраної для дослідження проблеми, все ж 

стан її наукового осмислення не можна визначити достатнім. І не лише тому, що 

поняття «лідерство» не було у вітчизняній соціально-філософській думці 



 

 

окремим предметом вивчення, а й через те, що ряд вузлових моментів 

осмислюваного феномена залишається поза увагою дослідників. 

Лідерство – універсальний за своєю природою феномен суспільного життя. 

Воно присутнє в будь-якій сфері людської діяльності, для існування якої 

потрібна стратифікація: виділення керівників і підлеглих, лідерів і 

послідовників. Тому, слово «лідер» тлумачиться не однозначно: 1. Той, хто 

стоїть на чолі політичної партії або іншої певної суспільно-політичної 

організації; вождь, керівник. 2. Той, хто посідає провідне місце серед інших, 

подібних. 3. Особа чи група осіб, що йде першою в якому-небудь змаганні. 

Відповідно поняття «лідерство» означає: 1. Становище, обов’язки, діяльність 

лідера (у першому значенні). 2. Першість у чому-небудь. [32, с.617]. 

Не дивлячись на видиму простоту цього поняття, в сучасній науці при наявності 

спільності вихідних позицій, лідерство характеризується неоднозначно. Існує 

декілька підходів щодо визначення та трактування лідерства: соціологічний, 

психологічний, економічно-управлінський, політологічний (основний), 

загальнофілософський. Така диференціація у тлумаченні поняття свідчить про 

те, що на початку XXІ ст. проблема лідерства набула міждисциплінарного 

характеру. 

Соціологія розглядає лідерство в межах соціальної системи. Термін «лідер» 

соціологи О. Гилюн та В. Іванов у Соціологічній енциклопедії вживають у двох 

значеннях: 1) індивід, що наділений найвираженішими корисними (з позицій 

групових інтересів) якостями, завдяки яким його певна діяльність є 

найефективнішою; 2) особа, яка завдяки своїм особистісним і професійним 

якостям спрямовує організацію, людей, органи управління на досягнення 

конкретних цілей, стимулює їх до творчої й ефективної діяльності, активізує і 

поєднує енергію колективу. Він уміє створювати «сильні організації», вибирати 

оптимальні методи розв’язання проблем і приймати правильні рішення, 

здійснювати контроль на всіх етапах управляння. Соціальному лідеру 

притаманні такі якості: здібності та навички до спільної роботи, що 

формуються як у процесі соціалізації, проходження через соціальні інститути, 



 

 

так і шляхом відпрацювання навчальних соціальних технологій; спрямованість 

на досягнення загальних цілей організації, розроблення і впровадження її 

програм у життя; дисциплінованість; здатність ставити чіткі задачі, визначати 

конкретні вимоги, чітко оцінювати якість виконання. Саме такою привабливою 

особистістю, яка може бути творчим зразком для наслідування реалізується 

соціальне лідерство [131, с. 211-212]. Отже, лідерство – це по-перше, функції, 

виконувані лідерами в групі, зокрема: планування, координування та контролю 

за діяльністю вищих за соціальним статусом членів групи; по-друге, соціальні 

відносини домінування та підкорення в групі або організації. 

Психологія досліджує особливості постаті лідера та його вплив на інших. У 

Психологічному словнику визначено, що лідер – це член групи, який у важливіх 

ситуаціях здатен здійснювати суттєвий вплив на поведінку інших членів групи; 

лідерство – це соціально-психологічний феномен, який відноситься до 

динамічних процесів малої групи [112, с.177]. У соціальній психології цей 

феномен трактується: як сукупність унікальних якостей особи, завдяки яким 

вона досягає особливого положення в соціумі (Р. Стогділл, Є. Еріксон, З. Фрейд, 

Р. Трайс, Л. Первін та ін.); як форма соціальної поведінки, тобто дії, які роблять 

людину лідером та відрізняють його від послідовників (Р. Танненбаум, У. Шмідт, 

Р. Блейк, Дж. Моутон та ін.); як функцію ситуації та похідну ситуативних 

факторів у розвитку групового лідерства (Е. Мамфорд, Р. Богардус, Б. Басс та 

ін.); як спосіб організації міжособистісних стосунків (Г. Герт, С. Мілз, Р. Кетелл, 

Е. Голландер, Ф. Фідлер та ін.); як процес організації діяльності всієї групи (Дж. 

Макгрегор, А. Маслоу, С. Кучмарскі та ін.) [4, с.256]. Отже, лідерство – 

відносини домінування та підкорення, впливу та слідування в системі 

міжособистісних стосунків в групі. 

Лідерство являється також важливим компонентом ефективного управління в 

умовах стрімких змін бізнес-середовища. Згідно У. Экстону термін «лідерство» 

розкривається наступним чином: як ефективні та успішні інновації у 

високотехнологічному бізнесі, як домінування за показниками діяльності 

підприємства, а саме: масштаб діяльності, об’єм продаж, прибутковість, імідж 



 

 

підприємства в очах громадськості, успішний маркетинг. Визначенням 

лідерства у сфері трудових стосунків можна вважати: по-перше, відносини 

домінування робітника в колективі, засновані на авторитеті особистості, 

комунікабельності та здатності до керівної діяльності; по-друге, реалізацію 

організаційного керівництва, яка реалізується топ-менеджментом. Таким чином, 

лідерство охоплює (але не обмежується тільки цим) розробку бачення, 

планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, наділення 

повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних 

цілей. 

У політології лідерство набуває особливого значення і тлумачиться як: вплив (В. 

Кац, Л. Едінгер), авторитет (Л. Даунтон), влада і контроль над іншими (Ж. 

Блондель); своєрідне підприємництво, що здійснюється на політичному ринку, 

де «підприємці» в конкурентній боротьбі обмінюють свої соціальні програми і 

способи вирішення суспільних завдань на керівні посади (Дж. Оппенгеймер, Г. 

Фролих); символ спільності й зразок політичної поведінки групи, здатний 

реалізувати її інтереси за допомогою влади; набір особистісних соціально-

психологічних якостей лідера; функція певної ситуації тощо. Отже, політичне 

лідерство – це процес взаємодії між людьми, в ході якого наділені реальною 

владою авторитетні люди здійснюють легітимний вплив на суспільство (чи 

певну його частину), яка добровільно віддає їм частину своїх політико-владних 

повноважень і прав [144, с. 322-323]. 

Філософський підхід узагальнює різноманітні тлумачення лідерства. Так 

білоруський науковець Є.М. Вєжновець у новітньому філософському словнику 

визначає лідерство, як «поняття, що визначає суттєвий параметр процесу 

структурації соціальної групи чи суспільного класу. В такому значенні 

лідерство виступає як один із базових механізмів диференціації соціальної 

діяльності та має на меті досягнення певною особою (індивідуальне) чи 

частиною групи (групове) особливого положення по відношенню до інших 

членів групи (класу)» [104, с. 543]. 



 

 

Отже, проблема лідерства є предметною областю соціально-гуманітарного 

знання, а теоретичне вивчення соціального світу, який має системні властивості 

та характеристики, потребує застосування системного підходу і може 

базуватися відповідно на положеннях загальної соціальної теорії, яка являє 

собою органічний сплав і теоретичний синтез соціальної філософії і соціально-

наукових дисциплін. Всі гуманітарні науки пов’язані об’єктом дослідження, 

яким виступає суспільство. Більше того, як зазначає український вчений В.П. 

Андрущенко «об’єднання наук про суспільство в єдину систему гуманітарного 

знання постає як домінуюча тенденція і актуальна потреба їх сьогоденного 

розвитку» [5, с. 15]. 

Більш детально сутність лідерства розкривають його численні концепції та 

теорії, що склалися в історії філософії та соціальній філософії. Науковці 

виокремлюють два підходи у дослідженні феномену лідерства. В рамках 

першого, нормативного підходу, дослідники намагаються осягнути та розробити 

ідеальні концепції лідерства. В межах другого, дескриптивного підходу, 

аналізуються не ідеали лідерства, а те, яким воно є насправді. Для цього 

вченими використовуються переважно емпіричні методи з таких галузей як 

політологія, психологія та соціологія. 

Перші спроби осмислення проблеми лідерства сягають античних часів. Античні 

мислителі помітили, що там, де складається будь-яка суспільність, неодмінно 

знаходяться й свої лідери – найбільш досвідчені, найсильніші й найсміливіші 

люди, які дістають підтримку і визнання своїх громадян. Тому у монархах, 

героях і полководцях вони вбачали справжніх лідерів. 

Платон у праці «Держава» [109, с.33] обґрунтував засади ідеальної держави-

суспільства, за основу якої взяв поділ населення на три верстви: керманичі, 

стратеги та виробники. Платон зображав лідера-керівника як людину відмінну, з 

природженою схильністю до знання, любов’ю до істини, рішучим 

неприйняттям брехні. Його відрізняють скромність, благородність, 

справедливість, душевна досконалість. 



 

 

Беручи до уваги соціальну аксіому, що поведінка підлеглих є копією дії їх 

керівників, Платон дотримувався думки, що не влада, а авторитет – основне 

знаряддя управління суспільством. А щоб мати авторитет, керівники повинні 

виявляти стриманість у задоволенні своїх потреб, вести суворий спосіб життя. 

Вони позбавлялися права мати власність, оскільки та підриває моральні основи 

людини. В державі слід регулярно проводити спеціальну підготовку і ретельний 

відбір управителів необхідного рівня інтелектуальної підготовки. Керманич 

повинен знатися на добробуті держави. Знання також дають змогу відрізнити 

справжнього правителя від несправжнього. Тому, на думку Платона, лідери – це 

керманичі, влада яких поєднується «з розумінням й розсудливістю», а 

знаряддям управління постає авторитет. 

Арістотель також проводив паралель між людиною і суспільством. Але, на 

відміну від Платона, розглядав не суспільство похідним від людини як 

державної істоти, а навпаки, у нього людина є похідною від суспільства. За його 

переконанням, людина за межами суспільства-держави є абстракція, поза 

суспільством вона неможлива, як неможлива жива рука, відокремлена від тіла. 

Ідеальною державою для нього є «суспільство рівних, об’єднаних однією метою 

– досягти найкращого життя, наскільки це можливо» [11, с.24]. Арістотель 

вважає верховенство закону ознакою доброї держави. Він виходить з того, що 

конституційне правління здійснюється в інтересах усього народу, на відміну від 

правління угруповань сумнівної моральної орієнтації чи правління в інтересах 

певного класу чи певної особистості. Таке правління є законним, оскільки 

здійснюється на основі обов’язкових постанов як для урядовців, так і для 

громадян. Не менш суттєвим є те, що демократичне правління здійснюється за 

добровільної згоди підданих, чим відрізняється від деспотизму, який тримається 

лише на застосуванні сили. 

Таким чином, Платон і Арістотель замислювалися над питаннями, як і чому 

людина приходить до влади, а також яку мету, лідер ставить перед собою, 

використовуючи владу. Для філософів було безсумнівно, що лідер повинен 

прагнути справедливості й чесно служити державі. Арістотель зазначав, що 



 

 

участь в політиці для лідера є вищою формою прояву людської гідності. Тобто, 

античні мислителі визначали не «технологічні», а «нормативні аспекти» у 

виконанні лідерських ролей: що повинен знати той, хто прагне отримати владу. 

Середньовічні європейські філософи-теологи обґрунтовували владу правителя 

волею Бога. Так, Августин Блаженний відстоює ідею верховенства церкви над 

державою. Обов’язком християн по відношенню до християнського правителя є 

лояльність, а обов’язком церкви, відповідно бути наставницею (для правителя). 

Інший, не менш відомий філософ середньовіччя – Тома Аквінський у працях 

«Про правління властителів» [2, с.59] та ін. намагається пристосувати погляди 

Арістотеля до догматів католицької церкви. Від Арістотеля він успадкував 

думку про те, що люди об’єднуються в держави для задоволення тих потреб, які 

не можуть задовольнити поодинці. При цьому роль правителя подібна до ролі 

бога: перш ніж правити, монарх створює державу, упорядковує життя. Мета 

держави – «спільне благо», забезпечення умов для гідного, розумного життя. 

Для реалізації такої мети потрібна станова ієрархія, виключення із сфери 

політики землеробів, дрібних ремісників та торгівців. Вища верства правителів 

представляє собою державу. 

Для доказів переважання духовної влади над світською Аквінський розглянув 

три елементи державної влади: сутність, форму та використання. Сутність 

влади – це порядок відносин панування та підкорення. Такий порядок 

заведений богом, тому влада є установленням божественним, вона символізує 

добро. А способи походження та форми влади можуть бути поганими й 

несправедливими. Іноді користування владою вироджується у зловживання нею. 

Несправедливий прихід до влади та несправедливе правління – результат 

порушення божих заповідей та настанов католицької церкви. Чим більш дії 

правителя відхиляються від божественної волі, тим більше люди мають права 

на спротив. Але остаточне рішення щодо необхідності протистояння тому чи 

іншому тиранові належить все-таки церкві. 

Античний погляд на лідерство та політичну участь розвивають мислителі доби 

Відродження. На чолі своєї держави Т. Мор ставить «мудрого» монарха. У 



 

 

«Місті Сонця» Т. Кампанелли, так само як у «Державі» Платона, керує духовна 

аристократія. Проте в Кампанелли це не замкнута каста «з особливим 

розпорядком життя і особливим вихованням». На чолі держави в Кампанелли 

стоїть не просто філософ, як у Платона, але і первосвященик в одній особі. 

Значний внесок в розуміння лідерства вніс Н. Макіавеллі. На відміну від 

античного, нормативістсько-моралістського підходу до лідерства він акцентував 

увагу на питанні прагматичного утримання влади лідером, особливо під час 

змін та нестабільності. Він не зводить політичний процес лише до дій героїв та 

розрізняє активних і пасивних його учасників: це й монарх, і простолюдин, що 

виходить на площу для підтримки свого государя або для бунту проти нього, і 

лихвар, який спонсорує політика. Дії лідерів стимулюються головним чином 

вродженими поганими пристрастями. Макіавеллі вважає, що правитель повинен 

вивчати й використовувати смаки та нахили підданих [85, с. 379-452]. 

Н. Макіавеллі одним з перших дав розгорнений опис лідера-государя, розробив 

технологію політичної діяльності, лідерської активності. В його трактуванні 

політичний лідер – це государ, що об’єднує, репрезентує усе суспільство і 

використовує для збереження свого панування і підтримки громадського 

порядку будь-які засоби, у тому числі хитрість і силу. Він вважав, що політик 

повинен поєднувати в собі риси лева і лисиці: лисиці – щоб уникнути 

розставлених капканів; лева – щоб скрушити супротивника у відкритому бою. 

Макіавеллі був переконаний, що хитрість й жорстокість вельми дозволені 

знаряддя влади, якщо мова йде про утримання влади, тому їх використання 

відсовує питання справедливості та обов’язку [85, с. 352]. В своїй відомій 

роботі «Государ» Макіавеллі славить сильну особу володаря, непохитно 

затверджуючого високу державну мету та інтереси. Він змалював образ 

государя, для якого його особистісна влада – не благо само по собі, а засіб 

досягнення певної політичної мети. За Макіавеллі, правитель повинен 

враховувати головні стимули людської активності (прагнення до майнових благ), 

а також «завдяки вмінню відчувати бажання людської душі» володарювати над 

людьми [85, с. 301 – 378]. 



 

 

В цілому теорія лідерства Н. Макіавеллі містить чотири основні положення: 

влада лідера корениться в підтримці його прихильників; підлеглі повинні знати, 

що вони можуть чекати від свого лідера, розуміти, що він чекає від них; лідер 

повинен володіти волею до виживання; правитель – завжди зразок мудрості і 

справедливості для своїх прихильників. 

Великого значення проблемі лідерства надавали визначні мислителі Нового 

часу (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ф. Вольтер, Г. Гегель), вкладаючи 

неоднаковий зміст у це поняття, але сходячись у тому, що лідерство являє собою 

своєрідну соціально-історичну потребу людей в організації своєї діяльності. 

Проблемами верховної влади займався англійський мислитель Т. Гоббс, який 

сформулював концепцію абсолютної влади. Поділивши держави на два типи – 

природні, патерналістські і деспотичні, а також встановлені або політичні, Т. 

Гоббс зазначав, що в перших володар отримує громадян за своєю волею, а в 

інших – громадяни за власним рішенням підпорядковують себе пануванню 

однієї людини або зборам людей, наділених верховною владою. Отримавши так 

(другий тип держави) верховну владу, правитель отримує «меч війни», право 

чинити суд, законодавство, призначати посадових осіб і слуг держави, 

розглядати й оцінювати вчення, захист від покарань та покору з боку громадян 

(абсолютна влада). Правда, писав далі Т. Гоббс, «верховні правителі роблять не 

все, що вони хочуть і вважають корисним для держави... причина того полягає 

не в недостатності права, а у прагненні зважати на громадян. Тому володарі 

іноді мудро утримуються від здійснення належного їм права і не роблять деяких 

вчинків... » [41, с. 348-350]. 

Подальший крок у розвитку ідей про верховного правителя зробив англійський 

мислитель Дж. Локк, який вирізнив із природного стану громадянське 

суспільство і таким чином переніс людей в державу. В результаті на землі 

з’явився суддя, який має владу вирішувати всі суперечки і компенсувати будь-

які збитки (законодавча влада або призначена нею посадова особа). Розвиваючи 

думки Т. Гоббса, мислитель зазначав, що лише «законодавча влада є не тільки 

верховною владою у державі, а й священною і незмінною у руках тих, кому 



 

 

співтовариство колись її довірило» [83, с.339]. Тому абсолютна деспотична 

влада не відповідає меті суспільства. Отже, Дж. Локк робить висновок: 

«Абсолютна влада, хто б її не мав, дуже далека від того, щоб бути видом 

громадянського суспільства», її характерною рисою є поширення на тих, «хто 

взагалі не має власності» [83, с.365]. Зрозуміло, що в подібній концепції уже не 

було підстав і місця для монархічних героїв, влада самого монарха значно 

обмежувалась законодавчою владою. 

Ці думки розвинув французький мислитель Ш. Монтеск’є, який висловив 

декілька аксіом влади суверена. Так, він писав, що якщо правитель має вільні 

душі, у нього будуть піддані, якщо ж низькі – у нього будуть раби. Він також 

влучно зауважив, що «правитель повинен підкоряти серця, але не накладати 

пута на розум» [95, с.335]. На його думку, вище мистецтво управління полягає у 

тому, щоб твердо знати, які повинні бути межі влади, що треба застосовувати в 

різних обставинах. 

Подальший розвиток ідеї лідерства набув свого розвитку в концепції освіченого 

монарха Вольтера. Філософ вважав, що освіченість є обов’язком королів, лише 

вона виправдовує їх перебування на троні, бо спрямовує увагу правителів на 

благо народу й країни. Ідеальний правитель, на думку Вольтера, творить 

«добрих громадян, вірних друзів і підданих, які однаково ненавидять бунт і 

тиранію, захоплюються лише прагненням до суспільного блага. Вольтерівським 

ідеалом освіченого суверена було втілення «розумної і поміркованої влади, 

заснованої на законах, влади справедливої і стриманої, яка не може 

пожертвувати свободою і життям громадянина злосливості підлесника, яка сама 

підкоряється справедливості і нерозривно пов'язує інтереси трону з інтересами 

держави». 

Отже, на думку цих філософів-просвітників, інтереси народу були знехтувані 

тиранами, що узурпували владу, проте саме мудрі законодавці, мислителі, 

просвітлені монархи повинні стати творця прогресу. 

У відповідності до філософії історії Г. Гегеля, в діях великих лідерів 

«субстанційно міститься» історична необхідність; вони – «довірені особи 



 

 

світового духу». Спочатку німецький філософ розробляє ідею героя-монарха. 

На його думку, велика людина має у собі щось таке, завдяки чому всі інші 

підкоряються їй. Переваги великої людини полягають у тому, що вона знає і 

висловлює абсолютну волю. «Так Тезей заснував Афінську державу, так у 

французькій революції держава отримала (у свої руки) жахливу силу. Ця сила – 

не деспотизм, але тиранія – чисте страшне панування; одначе воно потрібне і 

справедливе, адже як швидко воно конституює і зберігає державу як цей 

справжній індивід» [39, с.357]. Пізніше Г. Гегель обґрунтував ідею розвитку 

історичного прогресу, який, на його думку, йшов з античності, через феодалізм 

(багатовладдя) до монархії, оскільки в «... монархії придушується свавілля 

окремих осіб і встановлюється загальна організація влади» [40, с.410]. Отже, 

верховним суб’єктом влади стає один монарх-філософ, сильний, шляхетний, що 

керується вищим благом нації та правом, став ідеалом. 

Своєрідне тлумачення лідерства дав німецький мислитель К. Маркс: «… лідери 

– це представники класів, що краще за інших усвідомлюють та висловлюють 

цілі та прагнення представлених класів. Можливість активності політичних 

лідерів обмежується історичною необхідністю та класовими інтересами». 

Політичний лідер виступає у філософа найбільш послідовним, свідомим та 

вправним виразником волі класу, тобто відіграє щодо класу в цілому допоміжну, 

службову роль. Таким чином, марксизм принципово розходиться з 

багатовіковою традицією, що розглядає лідерів як «локомотив історії». 

Якщо Маркс та Енгельс відмічали можливість відособлення політичних лідерів 

від класу, який вони представляють, попереджали робітників щодо необхідності 

убезпечити себе від власних чиновників, то у В. Леніна та, особливо, у Й. 

Сталіна взяли гору ще більш спрощені уявлення про співвідношення мас та 

політичних лідерів. «Маси, – писав Ленін, – поділяються на класи <...> класами 

керують зазвичай <...> політичні партії <...> політичні партії за загальним 

правилом управляються більш або менш стійкими групами найбільш 

авторитетних, впливових, досвідчених, обраних на найвідповідальніші посади 

осіб, яких називають вождями» [79, c.375]. Властива ленінізмові класова 



 

 

одновимірність суспільного розвитку та жорсткий економічний детермінізм при 

поясненні політики не дозволяють повною мірою врахувати загальнолюдські 

начала лідерства, активність політичних керівників, в тому числі й їхню 

здатність нав’язувати масам, використовуючи ілюзії та довірливість останніх, 

тупикові варіанти суспільного розвитку, що суперечать інтересам класів та 

всього народу. 

Починаючи з середини ХІХ ст. філософи (Т. Карлейль, Ф. Ніцше, Р. Емерсон) 

більшою мірою, ніж Макіавеллі, сконцентрували свою увагу на тому, завдяки 

чому в суспільстві з’являються та існують лідери. Одним з найбільш впливових 

механізмів, на яких заснований вплив лідера на своїх послідовників, ними була 

визнана воля. 

Англійський філософ Т. Карлейль був одним з тих, хто знову звернувся до теми 

видатної ролі особистостей, «героїв» в історії. За Карлейлем, всесвітня історія – 

це «історія того, що людина зробила у цьому світі, ...історія великих людей, які 

працювали тут, на землі. Вони, ці Великі люди, були вождями людства, 

вихователями, зразками...» [60, с.6]. Він концептуально виклав своє розуміння 

суті людини, героя, яка полягала в тому, що герой «через зовнішню видимість 

речей проникає у їхню суть». Герой дає відповіді на найважливіші запитання, 

що стоять перед суспільством, він позбавляє людей страху, з’являючись, «ніби 

блискавка з неба», він стає каталізатором суспільних процесів, а «люди чекають 

його... і потім також спалахують». Герой мелодійною мовою висловлює те, що 

відчуває народ у своєму серці, він – духовний вождь народу. Він великий тому, 

що «завжди щирий», сильний, є «силою і мірилом усякої гідності». Герої 

розумні, вони люблять порядок, вони навіть «лояльно-покірливі, ввічливі до тих, 

хто стоїть від них вище». Всі вище перелічені якості плюс уміння вказати масам, 

що робити, і вміння або талант мовчати про свої помисли [60, с. 17, 48, 65]. 

Відповідно, маси нерідко являються лише знаряддям видатних особистостей. За 

Карлейлем, існує свого роду історичне коло або цикл: коли героїчне начало в 

суспільстві слабшає, тоді назовні можуть вириватись приховані руйнівні сили 



 

 

мас (в революціях та повстаннях), й вони діють, поки суспільство знову не 

віднайде в собі «справжніх героїв», вождів. 

Такий підхід привертав увагу до ролі особистостей, ставив завдання розкрити 

причини нестабільності їх ролі в історії. Однак, не можна не помітити і вади 

такого підходу: розглядалися лише «герої», суспільств жорстко поділялось на 

керманичів і масу, причини революцій зводилися до соціальних почуттів тощо. 

Схожі погляди на лідерство висловлював і американський мислитель Р. Емерсон: 

«Всі глибинні прозріння, – писав він – доля видатних індивідів». 

Погляди Т. Карлейля певним чином визначили думки німецького філософа Ф. 

Ніцше, який одним з перших оголосив волю до влади рушійною силою історії. 

Він убачав у волі до влади творчий інстинкт, що дає себе взнаки, у першу чергу, 

у лідерів, які не тільки безупинно прагнуть до виявлення влади та її 

застосування, але й долають інерцію натовпу, оскільки наділені надлюдськими 

якостями. За Ніцше, прагнення лідерства – це природнє прагнення людини, на 

заваді якому постає мораль («зброя слабких»), справжній лідер має право її 

третирувати, щоб вона «не була тягарем на його ногах» [101, с.204]. У своїх 

творах Ніцше запропонував ідею «переоцінки всіх цінностей», тобто зламати й 

знищити застарілі моральні (в основному християнські) цінності й замінити їх 

новими. Найгострішій критиці філософ піддав такі поняття, як християнська 

«любов до ближнього», співчуття, самозречення, рівність усіх перед Богом 

тощо, які відривають людину від джерел істинного існування, від самого життя 

[100, с.155]. 

Змістом ніцшеанської ідеї «надлюдини» є уявлення про людину нового типу, що 

перевершує сучасних людей за своїми морально-інтелектуальними якостями. 

«Надлюдина, – пише Ніцше, – не обмежена нормами існуючої моралі <…> вона 

може бути жорстокою до звичайних людей та поблажливою, стриманою, 

ніжною, дружньою у стосунках з рівними собі <...> ії відрізняють високі 

життєві сили й воля до влади. <...> це сильна, вольова, розвинута й прекрасна 

особистість, яка підноситься над людиною так само, як остання переважає 

мавпу [102, с.249]. Створений Ніцше світ відрізняє гармонія та синтез двох 



 

 

начал – діонісійського, з його радісним ствердженням інстинктивного потягу до 

життя, та аполонівського, яке наділяє це життя, що б’ється через край, 

надихаючу стрункість та цілісність ідеалу. Вся ця сила має бути, за Ніцше, 

спрямована на творче невпинне прагнення до нового. «Мета людства, – писав 

Ніцше, – полягає в його вищих представниках <...> Людство повинно неупинно 

працювати, аби народжувати величних людей – в цьому, і ні у чому іншому, 

полягає його завдання». 

У пізніх творах Ніцше романтичний ідеал надлюдини замінюється культом 

сильної особистості, що з крайньою жорстокістю долає всі моральні норми 

сучасного суспільства. В «Ecce Homo» філософ писав: «Слово «надлюдина» для 

позначення типу найвищої успішності, на противагу «сучасним» людям, 

«добрим» людям, християнам та іншим нігілістам – слово, яке в устах 

Заратустри, винищувача моралі, викликає безліч тлумачень, – майже всюди було 

зрозуміле з повною невинністю у сенсі цінностей, протилежних до тих, які були 

запропоновані в образі Заратустри: я хочу сказати, як «ідеалістичний» тип 

вищої породи людей, як «напівсвятий», як «напівгеній»… Інша вчена рогата 

худоба запідозрила мене через нього у дарвінізмі: в ньому знаходили навіть зі 

злом знехтуваний мною «культ героїв» Карлейля, цього знаного 

фальшивомонетника знання й волі. Коли ж я шепотів на вухо, що швидше в 

ньому можна побачити Чезаре Борджіа, ніж Парсифаля, то не вірив своїм 

вухам» [60, с.45]. Таким чином, Ф. Ніцше вперше розглядає природу лідерства 

як ірраціональну, інстинктивну силу, що пов’язує лідера та його послідовників, 

а також наділяє лідера видатними якостями, які перетворюють його у 

надлюдину. 

Підхід Ніцше був близьким до тлумачень лідерства в європейській соціальній 

психології. Такі вчені, як-от, Г. Лебон, Г. Тард та ін., кожний на свій лад, але 

загалом у схожий спосіб тлумачили природу лідерства як ірраціонального 

феномена, що об’єднує лідерів і послідовників. Французький вчений Г. Тард 

стверджував, що всі досягнення цивілізації є результатом діяльності видатних 

особистостей. Головний закон суспільного життя – копіювання лідера 



 

 

послідовниками. Великий лідер – це найвище джерело соціального розвитку. 

Він піддає послідовників гіпнотичному впливу. Суспільний процес підвладний 

лідерам-винахідцям, які підкорюють натовп. Це відбувається, за Тардом, таким 

чином: лідер-новатор бореться з зашкарублістю натовпу; натовп захоплюється 

нововведенням; натовп слухняно йде за лідером, копіюючи його. Щоб мати 

успіх перед натовпом, лідер «має бити його по нервах» [135, с.259]. Натовп з 

презирством ставиться до слабкого лідера та по-рабському догоджає сильному. 

Інакше, ніж Тард, розглядає проблему відносин лідера та мас другий 

французький вчений Г. Лебон. Він стверджує, що суспільство увійшло у «вік 

мас», коли головну роль у суспільному житті відіграє натовп; послідовники 

почали домінувати над лідерами. Натовп повалює авторитет «законних лідерів» 

і йде за тими, хто обіцяє нову ілюзію. Усі володарі світу, на його думку, завжди 

були психологами, які інстинктивно розуміли душу натовпу. Натовп за своєю 

природою хаотичний, він втрачає розум, тому йому потрібний вождь, поводир. 

Лебон розробив рецепти для лідерів, що допомагають їм підкорити натовп: 

потрібно зловживати сильними совами, перебільшувати, стверджувати, 

повторювати та ніколи не спромагатися доводити щось судженнями. «Хто вміє 

вводити натовп в оману, той легко стає його володарем; а той, хто намагається 

приборкати його, той завжди стає його жертвою» [77, с.71]. Натовп являє собою 

догідливе стадо, яке не може обійтися без керманича. 

Таким чином, французькі вчені Г. Тард та Г. Лебон, як і Ф. Ніцше, вбачали у 

волі лідера то ядро, навколо якого кристалізуються та об’єднуються думки. У 

цьому підході до лідерства також імпліцитно наявні уявлення про нього як про 

двоїстий – раціонально-вольовий та водночас ірраціонально-інстинктивний – 

феномен. При цьому другий аспект переважає, зводячи ведучу функцію лідера 

до віри, якою він заражає послідовників. Г. Лебон не вбачає особливої різниці 

між вірою релігійною та політичною або соціальною. Г. Тард додає до цієї 

моделі ще один інструмент впливу – наслідування послідовниками свого лідера. 

Значний внесок в аналіз лідерства зробив австрійський вчений З. Фрейд, який 

намагався пояснити прагнення людей до лідерства діями інстинктів. За 



 

 

Фрейдом, стримування лібідо сублімується в прагнення до лідерства, а 

неврастенія, що супроводжує даний процес, змушує індивіда шукати шляхи 

самоствердження, одним з яких і є лідерство. Однак, інший аспект його теорії 

часто залишається поза увагою, хоча й може справедливо вважатися 

фундаментом для багатьох сучасних дескриптивних теорій. 

Фрейд зазначав, що люди в групах інстинктивно ставлять себе в позицію 

підкорення, а ті хто декларують свою владу, швидко стають лідерами і 

зберігають свої позиції, якщо представляють ідеальні риси групи та мають силу. 

За таких умов, особистість лідера та його ідеї є впливовими. Отже, на думку 

засновника психоаналізу, вплив лідера базується на емоційному, а не 

раціональному, тому значно важливішим за зміст ідей є їхнє викладення. Лідер 

зберігатиме свій вплив доти, доки допомагатиме групі досягати поставлених 

цілей. За Фрейдом, також важливим є створення ілюзії, що лідер ставиться до 

всіх членів групи однаково: люди бажають підкорюватися лідерові, якщо вони 

відчувають, що у відносинах із лідером мають однакові позиції [146, с.57]. 

Таким чином, теорія Фрейда наголошує на емоційній прихильності до лідера з 

боку послідовників, а також на важливості емоційного впливу з боку лідера. Ці 

ідеї знайшли своє продовження в багатьох сучасних дескриптивних теоріях 

лідерства. 

Схожий погляд виловлював фрейдист А. Адлер. За його теорією, люди, 

орієнтовані на лідерство, компенсують комплекс меншовартості (часто не 

знаючи про це) жорстокою боротьбою за владу. Це – основний сенс їхнього 

життя. Такі люди ніколи не задоволені власною долею. Вони бажали б 

виділятися у всьому та намагаються панувати над іншими, а якщо потрапляють 

у підкорене становище, стають чутливими до помилок високопосадовців та 

отримують від цього задоволення. Вони чутливі до неповаги й неуважності, 

виявляють великий інтерес до символів статусу, нагород, зовнішніх ознак успіху, 

й постійно стурбовані тим, яке враження вони справляють на оточуючих. 

Іншими відомими дослідниками даного напряму стали неофрейдисти Е. Фромм 

та Т. Адорно, доробки яких дозволили суттєво розширити уявлення щодо 



 

 

внутрішньої мотивації прагнення до лідерства. Дослідниками був виявлений 

тип особистості, який є схильним до авторитаризму та прагне влади. 

Авторитарна особистість формується в «хворому» суспільстві, що сприяє появі 

масових фрустрацій на провокує неврози. Звідси – прагнення втекти в сферу 

панування та підкорення. Влада для авторитарної особистості є не просто 

бажанням, а психологічною потребою, оскільки саме вона шляхом нав’язування 

своєї волі іншим дозволяє вивільнитися від власних комплексів. 

Володіння необмеженою владою над іншими, їхнє повне підкорення приносить 

такій людині особливу насолоду, що є формою своєрідного садизму. Водночас 

авторитарна особистість наділена й мазохістськими рисами – при зіткненні з 

силою, що перевершує її, така особа захоплюється нею й вклоняється їй. 

Слабкість інших викликає у індивідів авторитарного типу зневагу та бажання 

принизити їх. Такий тип поведінки в психологічному сенсі слугує проявом не 

сили, а слабкості. Авторитарна особистість, не маючи дійсної внутрішньої сили, 

намагається запевнити себе щодо її володіння за допомогою панування над 

іншими. Така особистість ірраціональна, схильна до містики, керується в першу 

чергу емоціями та не терпить рівності й демократії. Вона сприймає інших 

людей та світ в цілому крізь призму відносин сили-слабкості, садомазохізму. 

Емпіричні дослідження, проведені Т. Адорно та іншими вченими, підтвердили 

реальність існування авторитарного типу особистості, виявили її деякі нові 

риси. В цілому ж ці дослідження значно розширили уявлення про внутрішню 

мотивацію прагнення до лідерства, а аналіз концепцій, що склалися в межах 

психології, дає змогу зрозуміти єдність соціальної і особистісної реальності. 

На відміну від вчених, які робили наголос на психологічній залежності між 

особою лідера та масою, соціологи того ж періоду (М. Вебер, Г. Моска, В. 

Парето) більше цікавились феноменом політичної влади, яким пояснювалась 

природа лідерства. Значний внесок у дослідження цього аспекту лідерства був 

зроблений німецьким мислителем М. Вебером, який виділив три типи лідерства 

[31, с.354-360]: 



 

 

Перший тип – традиційне лідерство – спирається на механізм традицій, 

ритуалів, силу звички. Звичка підкорятися заснована на вірі в святість традиції і 

передачі влади за спадком. Право ж на панування лідер придбає завдяки своєму 

походженню. Цей тип лідерства втілює правління вождів, старійшин, монархів. 

Другий тип – харизматичне лідерство – припускає виняткові якості самого 

лідера, якими він володіє насправді або які приписуються йому його оточенням 

і всіляко роздуваються засобами масової інформації. Основою легітимності 

харизматичного лідера є його перевага над іншими. 

Третій тип – раціонально-легальне (демократичне) лідерство – засновано на 

існуючій в суспільстві нормативно-правовій базі. Основою його легітимності є 

президентський статус (державна посада). 

Таким чином, за Вебером в основу першого типу лідерства лежить звичка, 

другого – розум, а харизматичний тип лідерства спирається на віру й емоції, що 

здатне утворювати ситуацію сліпого поклоніння мас, продукувати умови, коли 

індивідуальні якості лідера відіграють другорядну роль у формуванні його 

харизми. 

Вебер особливу увагу приділяє аналізу харизматичного лідерства. Він визначав 

лідера цього типу як генератора оновлення суспільства у кризисні періоди, 

оскільки харизматичний керманич і його авторитет не пов’язані з минулим, 

здатні мобілізувати маси для вирішення завдань соціального оновлення. У 

відносно спокійні періоди розвитку для суспільства є більш прийнятним 

раціонально-легальне лідерство, що зберігає історичні традиції та здійснює 

необхідні реформи [31, с.420-432]. 

Представником цього напряму дослідження лідерства є також італійський 

науковець В. Парето, який ввів поняття «еліта» у науковий обіг та сформував 

теорію циркуляції еліт. Вчений розділяв еліту на правлячий клас і потенційну 

еліту – тих, хто демонструє найвищі якості та здібності у своєї діяльності, але 

поки що не може приймати політичні рішення. За Парето, існує два типи еліт: 

консервативні леви та непостійні лиси. З часом еліта втрачає свої якості і, якщо 

не змінюється, втрачає здатність до управління суспільством і вдається до 



 

 

насильства для збереження влади, тому збереження соціальної рівноваги 

потребує постійної зміни еліт, що може здійснюватися насильницьким шляхом 

[Парето]. Таким чином, В. Парето розглядає цю проблему в динамічному 

аспекті, показуючи залежність стилю лідерства від соціального запиту, який 

приводить до циклічної зміни «левів» на «лисиць» і навпаки. 

Інший італійський вчений Г. Моска також розглядає владу лідера як соціальний 

феномен, вводить у науковий обіг поняття «політичний клас». Він розділяв 

суспільство на два класи: правлячий та керований. Політичне управління 

здійснюється (та має здійснюватися) меншістю – здатною управляти, що 

базується на знанні національного характеру, ментальності та управлінському 

досвіді. Як і В. Парето, Г. Моска відмічає, що політичний клас потребує 

оновлення, способами якого може бути наслідування, вибір та кооптація. Отже, 

вищезгадані теорії роблять узагальнюючі висновки щодо лідерства як 

соціального явища: розгляд особистості в її соціальній якості та її 

співвідношення з суспільством, а також місце і роль лідерства в функціонуванні 

суспільства. Іншою важливою особливістю соціологічного трактування є 

виокремлення ситуації як фактору, що визначає поведінку лідера. 

Досить помітними є низка дескриптивних теорій, сформованих у ХХ ст., в яких 

лідерство розглядається як важливий механізм регулювання відносин суб’єктів 

політики – людей, груп, інститутів. Ці теорії докладно з’ясовують сучасний 

зміст феномену лідерства. 

Насамперед, теорія рис, що сформувалася на основі виявлення якостей, 

притаманних ідеальним лідерам-героям. Суть її полягає в поясненні лідерства 

видатними якостями особи. Один із видатних представників цієї теорії 

американський соціолог Е. Богардус відзначав, що «переважаючі інтелектуальні 

обдарування створюють особі видатне становище, яке рано чи пізно приводить 

до лідерства» [165, с.30]. Серед рис, притаманних лідеру, звичайно виділяють 

гострий розум, тверду волю, кипучу енергію, неабиякий організаційний хист, 

уміння подобатись людям і, особливо, готовність брати на себе відповідальність, 

компетентність, а також фотогенічність, зовнішню привабливість, ораторський 



 

 

хист тощо. Очевидно, що в умовах конкуренції для заняття високих позицій 

лідерам справді потрібні певні психологічні і соціальні якості. Однак їх набір 

значно варіюється залежно від історичних епох і особливостей конкретних 

держав світу. Але на практиці теорія рис не знайшла підтвердження. Виявилося, 

що індивідуальні якості лідера взагалі майже в точності збігаються з повним 

набором психологічних і соціальних ознак особи. Крім того, в деяких сферах 

діяльності (сфера підприємництва) високі інтелектуальні і моральні якості 

виступають швидше перешкодами для лідера у зайнятті лідируючих позицій, 

аніж умовою успіху. 

Ідею залежності лідерства від певних соціальних умов розвиває і обґрунтовує 

теорія ситуацій. Вона виходить із відносності множинності явища лідерства та 

концентрується на аналізі контексту або середовища, в якому відбувається 

лідерство. Відомий представник цієї теорії американський психолог Р. Стогділл 

зазначав, що «лідерство – зв’язок, який існує між людьми в певній соціальній 

ситуації, а тому люди, що є лідерами в одній ситуації, не обов’язково будуть 

ними в інших ситуаціях» [178, с.77]. З точки зору ситуації, лідерські якості 

відносні: поведінка лідера, його позиції придатні в одній ситуації, але не 

придатні в інших. Але обмеженість теорії полягає в тому, що в ній недостатньо 

розкрита активність лідера, його спроможність переломити ситуацію, раніше 

інших захистити прогресивні тенденції і використати їх. 

В цілому, кожна з вищезгаданих теорій має своє коріння в філософії. Так 

зародження теорії рис можна бачити ще в працях Платона, для якого лідер 

ідеальної держави є представником одного з трьох станів – правитель-філософ, 

мудрий та справедливий, вільний від матеріальних турбот, з природним потягом 

до знання та з любов’ю до істини. Такий лідер творить історію. Ситуативна 

теорія прослідковується в доробках Арістотеля та Н. Макіавеллі. Арістотель 

визнавав необхідність обрання лідерів з огляду на їхнє походження, 

матеріальний статус та доброчесність (риси), проте наголошував, що правильна 

форма держави може з’явитися лише тоді, коли є «правильний» лідер. В творах 

Макіавеллі містяться низка правил-рекомендацій для правителя, які включають 



 

 

в себе не лише якості, які варто розвивати, але й поради, як поводитися 

відповідно до обставин та яким чином вибудовувати взаємовідносини із 

послідовниками та ворогами. 

Уточненням і збагаченням ситуативної теорії стала теорія конституентів 

(послідовників). В межах даної теорії феномен лідерства аналізується через 

сприйняття послідовників: лідер, його діяльність, а також ситуація 

сприймаються конституентами і викликають або прийняття, або заперечення. 

Саме послідовник, сприймає лідера, сприймає ситуацію, відповідно, приймає 

або відхиляє лідерство. Лідер та його конституенти становлять єдину систему: 

конституенти – послідовники – активісти – лідер. Варто зазначити, що 

відносини між лідером та конституентами є обопільними: конституенти 

впливають на лідера і навпаки. Таким чином, лідер також може змінювати свою 

соціальну опору. Дана теорія зробила внесок у розвиток двох наступних теорій, 

в яких взаємовідносини між лідером та послідовниками розглядаються як 

соціальний обмін. 

Значний внесок в розвиток теорії обміну зробив західний науковець Е. 

Голландер, відомий своєю моделлю «кредит довіри». За даною моделлю, статус 

лідера для послідовників є своєрідним «рахунком». Лідер отримує «кредит» – 

послідовники вірять і підтримують його, хоча результат його діяльності поки 

що невідомий, і, якщо результат є відповідним, «кредит» стає міцнішим. При 

цьому, лідери можуть відхилятися від існуючих норм, а їхня діяльність – бути 

інноваційною. Отже, лідерство – це обмін. Лідер допомагає послідовникам 

оцінити реальність та досягти спільної мети, послідовники надають йому 

«кредит довіри» – визнання статусу лідера, легітимацію його діяльності та 

харизму. Цікаво, що харизму Голландер також відносить до «кредиту довіри» – 

іншими словами, саме послідовники вирішують, чи має лідер харизму. Більше 

того, харизма не є чимось даним, а залежить від відповідності діяльності лідера: 

лідер може втратити харизму, якщо його діяльність не відповідає очікуванням 

послідовників [45, с. 27-28]. 



 

 

Доволі відомою є теорія трансактного аналізу, в якій послідовники також 

визначаються головним елементом лідерства. Однак, дана теорія є відмінною 

від теорії обміну в іншому аспекті. Трансактний підхід, в якому акцентується 

прихований соціальний обмін (трансактність), фокусує увагу на сприйнятті 

послідовниками поведінки лідера, керуючих мотивах, а також на очікуваннях 

ефекту від цих дій. Отже, лідерство виникає тоді, коли взаємодія між лідером та 

послідовниками має наслідком підняття учасників на вищі щаблі мотивації та 

моральності. Відомий американський дослідник лідерства Б. Басс характеризує 

трансформаційних лідерів так: «Такі лідери харизматичні. Вони мають 

переконання та цінності та наголошують на важливості мети, відданості та 

етичної складової їхніх рішень. Вони надихають, артикулюють певне бачення 

майбутнього та інтелектуально стимулюють своїх послідовників. Нарешті, такі 

лідери намагаються ставитися однаково та враховувати інтереси усіх 

послідовників» [163, с. 133]. Таким чином, лідери артикулюють цілі та бачення 

кращого майбутнього для послідовників. Таке бачення часто ґрунтується на 

фундаментальних цінностях, як от: свобода, рівність, справедливість. На 

послідовників також покладаються певні очікування. Вірування лідера в те, що 

послідовники є важливими та спроможними сприяти досягненню поставленої 

мети, має слугувати мотиваційним чинником для останніх. 

Не важко помітити, що теорія обміну має багато спільного із концепцією 

«суспільного договору»: в обмін на мир та безпеку, народ віддає свою владу 

правителеві. Звідси, діяльність лідера є виправданою, коли вона забезпечує 

такий обмін, інакше люди мають право змінити лідера – ідея, що 

висловлювалася Т. Гоббсом та Дж. Локком. Теорія трансформаційного лідерства 

співвідноситься із ідеями Ж.-Ж. Руссо: лідер має бути здатним змінити людську 

натуру, перетворити індивіда на громадянина, який би брав участь в прийнятті 

рішень. Таким чином, в попередніх теоріях головним елементом лідерства 

виступала особистість лідера, його риси, поведінка, вплив ситуації на його 

діяльність, то в даних теоріях акцентується увага на послідовниках, їхніх 

взаємовідносинах із лідером. 



 

 

Більшість сучасних дескриптивних теорій лідерства (реляційна, когнітивна та 

конструктивістська) уособлюють синтез своїх попередників. Так, в межах 

реляційної теорії аналізується аспект прийняття рішення, вплив різних рішень 

на бажання послідовників підтримувати лідера. В цьому контексті процедурна 

справедливість є більш важливою за дистрибутивну. Мова йде про бажання 

людей підкорюватися (а потім, підтримувати) рішенням, які базуються на 

визнанні справедливою власне процедуру прийняття рішення, а не на можливій 

їх користі. Цей факт вчені пояснюють тим, що люди вважають себе більш 

здатними оцінити справедливість процедури прийняття рішення, ніж 

спрогнозувати наслідки прийняття рішення. Зазвичай, відмічають вчені, чесні 

неупереджені лідери, які проявляють турботу щодо потреб людей (а, отже, 

розділяють цінності цих людей), сприймаються як такі, що можуть забезпечити 

справедливу процедуру прийняття рішення. За таких умов індивід легітимізує 

діяльність лідера та добровільно йому підкорюється. Ця ідея співзвучна із 

ідеями Фрейда щодо емоційної прихильності до лідера. 

В межах когнітивної теорії лідерство розглядається як форма соціального 

пізнання. Зокрема, американський дослідник Г. Гарднер відмічає важливу роль 

слів лідера, які потім вплітаються в цілі історії. Основним елементом лідерства 

науковець вбачає в створенні та втіленні історій про ідентичність: лідери 

розказують історії «про себе та свої групи, про те, звідки вони походять і куди 

прямують, про те, чого бояться, проти чого борються і про що мріють» [170, с. 

14]. Головними героями в цих історіях виступають лідер та послідовники. 

Історії є динамічними: з часом вони розгортаються і за допомогою діяльності 

лідера перетворюються на реальні події. 

Конструктивістська теорія, також відома як група імпліцитних теорій, 

зосереджена на дослідженні уявлення людей про лідерів («лідерській схемі»). 

Американські дослідники Р. Лорд та Дж. Філліпс [176, с.180] виокремили низку 

рис характеру, із якими часто асоціюють лідера, серед яких: компетентність, 

чесність, розуміння, рішучість та освіченість. Проведені ними дослідження 

засвідчили, що люди дійсно формують деякі узагальнені уявлення про лідерство, 



 

 

яким пізніше оцінюють лідерський потенціал незнайомців (прототипи 

лідерства). Варто зазначити, що більшість концепцій даного напряму 

розділяють таку ідею Фрейда: індивід, що заявляє свою владу в групі, робить це 

із імпліцитної згоди цієї групи. Англійські вчені Д. Кніппенберг та М. Хогг [63, 

с.7] додають: якщо послідовники вирішили, що певний індивід – лідер, вони 

схильні приписувати лідерові вроджені лідерські здібності або харизму та 

конструювати харизматичну лідерську особистість. Таким чином, ці сучасні 

теорії лідерства уособлюють синтез своїх попередників: в них розглядається як 

лідер, так і його поведінка, ситуація, в якій має місце його діяльність, а також 

його відносини із послідовниками. 

Отже, розвиток теорій лідерства не є лінійним: деякі теорії трансформувалися в 

інші, деякі продовжують впливати на нові теорії. Роль особистості в історії, 

співвідношення детермінізму та свободи, об’єктивні та суб’єктивні фактори 

виникнення та існування феномену лідерства можуть бути темою подальших 

розвідок у даному напрямі. 

Таким чином, в межах соціально-філософського пізнання феномен лідерства 

може розглядатися, по-перше, як різновид влади, носієм якої виступає одна 

людина або група осіб; по-друге, як соціальна позиція, пов’язана з прийняттям 

рішень (управлінський статус); по-третє, як вплив на інших людей. 



 

 

Висновок ІІІ розділу 

Дослідження соціокультурної природи іміджу засвідчує, що останній постає 

засобом несилового, прихованого тиску іміджу на свою цільову аудиторію 

(суб’єктів) різними шляхами, в тому числі через маніпуляції, зміщення смислів 

та акцентів, навіювання, схиляння до дії тощо. 

Формування та розвиток іміджу людини відбувається під дією соціокультурних, 

етнічних, економічних, політичних, ідеологічних та інших чинників. 

Встановлено, що імідж є соціально зумовлений, його існування можливе лише в 

суспільстві. Тож людина, як істота соціальна, може поставати як суб’єктом, так і 

об’єктом іміджу. 

Розуміння людини як суб’єкта іміджу дозволяє проаналізувати філософські 

рецепції соціального суб’єкта та тлумачити його як суб’єкт-субстанцію, що в 

своїй сутності є субстратом властивостей і станів. Еволюція соціального 

суб’єкта охоплює його зміни від онтологічного до гносеологічного (класична 

філософія) та соціального (некласична) змісту, від «смерті» до «відродження» 

суб’єкта в філософії постмодернізму. 

Здатність справляти соціальне враження є основною властивістю об’єкта і 

суб’єкта іміджу. Соціальність суб’єктів передбачає оціночне сприйняття ними 

світу об’єктів і самих себе внаслідок засвоєного досвіду, знань попередніх 

поколінь та набутої ролі так званого усуспільненого іншого. Об’єкт іміджу, як 

правило, виступає пасивним учасником суб’єкт-об’єктних відношень та відіграє 

другорядну роль у формуванні змістовної сутності іміджу. Активний учасник – 

суб’єкт іміджу – формує герменевтику розуміння, специфіку внутрішнього 

змісту та ціннісно-функціональне його навантаження. 

Імідж відіграє позитивну роль, оскільки: робить поведінку суб’єкта 

передбачуваною (необхідно відповідати власному іміджу) та стимулює 

наближення його до інших людей (змушує враховувати їх настрої, підтримувати 

постійний зв’язок). Однак імідж, будучи віртуальним, штучним утворенням, 

сформованим на соціальному стереотипі, часто блокує у людей логіку 



 

 

здорового глузду, стимулює некритичність у сприйнятті інформації та робить 

особу здатною до маніпулювання. 

У сучасному суспільстві важливу роль відіграє правильно сформований імідж 

лідерів організацій, рухів тощо. Лідерство – універсальний за своєю природою 

феномен суспільного життя. Воно присутнє в будь-якій сфері людської 

діяльності, для існування якої потрібна стратифікація: виділення керівників і 

підлеглих, лідерів і послідовників. 

В сучасній науці при наявності спільності вихідних позицій лідерство 

характеризується неоднозначно: як соціальні відносини домінування та 

підкорення в групі або організації (соціологія); як особливість постаті лідера та 

його вплив на інших (психологія); як ефективні та успішні інновації у бізнесі, 

домінування за показниками діяльності підприємства (економіка); як розробка 

бачення, прийняття рішень, наділення повноваженнями і спрямування 

діяльності людей на досягнення конкретних цілей (менеджмент); як процес 

взаємодії між людьми, в ході якого наділені реальною владою авторитетні люди 

здійснюють легітимний вплив на суспільство, яке добровільно віддає їм 

частину своїх політико-владних повноважень і прав (політологія). 

Сутність лідерства розкривають його численні концепції та теорії, що склалися 

в історії філософії та соціальній філософії. Теоретики-класики намагалися 

осягнути та розробити ідеальні концепції лідерства. Сучасні дослідники 

аналізують не ідеали лідерства, а те, яким воно є насправді. 

Таким чином, в межах соціально-філософського пізнання феномен лідерства 

може розглядатися, по-перше, як різновид влади, носієм якої виступає одна 

людина або група осіб; по-друге, як соціальна позиція, пов’язана з прийняттям 

рішень; по-третє, як вплив на інших людей. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Людина
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ціль


 

 

РОЗДІЛ ІV. ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ КРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

РЕАЛІЯХ 

4.1. Політичні технології формування міжнародного іміджу країни 

Перетворення України у все більш значимий фактор світової політики, 

підвищує значущість легітимації влади політичних лідерів не тільки у 

внутрішньополітичному житті країни, а й на міжнародній арені. Це розширює 

масштаби значущості даної наукової проблеми, надаючи їй 

зовнішньополітичний аспект і тим самим роблячи її ще більш актуальною. Такі 

образи, підкріплені реальними досягненнями держави та її керівників у 

ключових сферах соціально-політичного життя, є необхідною умовою визнання 

авторитету країни і впливу її політичних лідерів в світі. Однак, без наявності 

відповідних політичних інформаційних технологій і механізмів, це завдання 

видається важковирішуваним. У четвертому розділі дисертації досліджені 

основні соціально-філософські аспекти та концепції формування міжнародного 

іміджу країни як важливого інструменту політичної, соціальної, економічної 

стабільності суспільства, вивчені інформаційно-когнітивні та онтологічні 

підстави формування позитивного іміджу країни. Власне в цьому підрозділі 

розглядаються політичні технології формування міжнародного іміджу країни та 

їх вплив на функціонування держави у міжнародному інформаційному просторі. 

Глобалізація світових політичних процесів зумовила посилення чинника іміджу, 

його вплив на ефективність зовнішньої і внутрішньої політики, розвиток 

політичної культури у сучасному світі. З цього приводу, Е. Хейвуд зазначає, що 

процес глобалізації є складною системою світових взаємовідносин, які 

спричиняють той факт, що події та політичні рішення, які прийнято в одному 

регіоні, впливають на людей, які живуть в іншому кінці світу. На сьогодні, 

відстані та територіальні кордони між націями-державами вже не відіграють тієї 

ролі, як раніше [153, с. 174]. 

Постановка питання щодо ролі політичних технологій у формуванні 

міжнародного іміджу країни в сучасному українському суспільстві набуває 



 

 

особливої актуальності у звязку з тим, що в політичній свідомості та політичної 

діяльності народів багатьох держав світового співтовариства відбувається 

зниження привабливості та значущості насильства як джерела і підстави 

політичної влади. Цей вид підстави легітимності передбачає в якості 

найважливішого компонента позитивний імідж політичних лідерів, позитивний 

імідж самої країни. Належного досвіду в діяльності з формування позитивного 

іміджу нашої держави ще немає, що робить вельми актуальним науково-

теоретичне осмислення даної проблеми. В останні роки відбуваються все нові й 

нові позитивні зміни у застосуванні політичних технологій формування іміджу 

країн, що розширюють практичні можливості іміджмейкерів, нові технології 

іміджмейкерства потребують теоретичного осмислення і наукової оцінки їх 

значимості, що також актуалізує звернення до досліджуваної проблеми. Отож, 

позитивна іміджева політика виступатимемо як допоміжний засіб для 

досягнення політичних і економічних цілей як супердержав, так і держав зі 

слабо вираженим іміджем у змаганні за домінування на світовій арені. 

Концепція формування іміджу країни як важливого інструменту політичної, 

соціальної, економічної стабільності суспільства не отримала достатнього 

всебічного висвітлення, зокрема, з точки зору філософських наук. У ході роботи 

над цим розділом дисертаційного дослідження автор використовував праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, так чи інакше пов’язаних з колом 

досліджуваних проблем. До них відносяться роботи, присвячені сучасним 

політичним технологіям, становленню інформаційної цивілізації, 

комунікативним відносинам влади і суспільства в справі формування 

громадської думки, зокрема, С. Анхольта, М. Кастельса, В. Комаровського, Ф. 

Котлера, У. Ліппмана, Г. Почепцова, Г. Тарда, Е. Тоффлера та ін. 

Уявлення про країну в світі завжди було одним із ресурсів держави ще задовго 

до того, як поняття «імідж» з’явилося в науковому дискурсі. Формування 

позитивного іміджу країни цілеспрямовано використовувалося її правлячою 

елітою для ідеологічного забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики. В 

умовах інформаційного суспільства, де обмін інформацією є основним 



 

 

ресурсом розвитку, питання побудови позитивного іміджу країни стає особливо 

актуальним для просування національних інтересів. У зв’язку з цим зростає 

інтенсивність міжнародних комунікацій, а до їх якості пред’являються 

підвищені вимоги. Ці зміни перетворюють імідж в ефективний і необхідний 

інструмент державної політики. Імідж країни все більше визначає її вагу на 

міжнародній арені, можливості відстоювання власних інтересів та потенціал. 

Імідж є одним з найбільш дієвих соціокультурних і психологічних регуляторів, 

що ще більше актуалізує питання про необхідність глибокого теоретичного 

осмислення і вивчення процесів прояву даного феномена в цілях його 

ефективного використання як соціального ресурсу. Дана проблематика 

здебільшого розглядається політологічною наукою, але побудувати позитивний 

імідж та подолати негативні стереотипи неможливо без використання 

філософського осмислення історичних подій, культурних особливостей, 

національних традицій та спадщини. Такі питання знаходяться вже у 

проблемному ракурсі філософії, саме тому при дослідженні іміджу держави, 

беззаперечно, необхідно враховувати філософський аналіз. 

Отже, актуальність даного питання визначається рядом причин: 1) 

ускладненням системи засобів масової інформації та комунікації, підвищенням 

ефективності її впливу на громадську думку; 2) актуальністю завдання 

інтеграції України у європейське та світове співтовариство, і, отже, оптимізація 

її іміджу в очах його членів; 3) необхідністю розробки теоретичного 

обґрунтування процесів конструювання іміджу країни. 

Політичний імідж, як компонент системи політичного світосприйняття, можна 

визначити як особливий образ-уявлення про конкретний публічний політичний 

об’єкт (персоніфікований, інституційний, ідеологічний), що стихійно або 

цілеспрямовано створюється у масовій політичній свідомості, за допомогою 

асоціацій гіперболізує іманентні характеристики об’єкта, що сприймається, та 

наділяє його додатковими («фантомними») властивостями. У складі 

політичного іміджу можна виокремити два основних зрізи: інформаційний 

каркас (образ-знання, прототип) та іміджологема (образ-значення, образи 



 

 

майбутнього: образ-прогноз, образ потрібного майбутнього) [68, с.115]. 

Стрімкий розвиток електронних засобів масової інформації та комунікації 

сприяє активному і оперативному впровадженню в масову свідомість міфів і 

цінностей з метою, як дезорієнтації населення, так і формування у нього 

потрібних уявлень. На думку П. Бурд’є, в сучасному світі соціальна ієрархія 

забезпечується не тільки на основі розподілу матеріальних ресурсів, а й у все 

більшій мірі на основі розподілу ресурсів символічних [28, с.178]. У зв’язку з 

формуванням глобального інформаційного простору неухильно зростає вплив 

громадської думки на зовнішню і внутрішню політику, економічну і соціальну 

сферу. У свою чергу, досягнення інформаційної епохи розширюють комплекс 

комунікаційного впливу на нього. Стрижневий образ країни вписується в 

широку систему символів і смислів, стає необхідною умовою для успішної 

інтеграції держави у світове співтовариство, для ефективного просування її 

бренду на світовому ринку, вигідних трансляційних асоціацій, викликаних 

сукупністю символів країни, міст, культурних та архітектурних пам’яток. Імідж, 

як конструкт, створюваний з метою управлінського впливу, і містить у своїй 

основі символи, міфи, стереотипи, відображає соціальну реальність під 

впливом іміджформуючої інформації і включає семіотичні, когнітивні й образні 

складові. Імідж країни передбачає бажану конструкцію, а також цільовий 

інформаційний вплив в контексті існуючої соціально-політичної практики, і 

складається з двох модусів: «самоімідж», тобто уявлення країни про саму себе 

(рівень самосвідомості, що включає національну ідентичність, статус і ролі) і 

уявлення інших країн про дану країну. Країна – це унікальне поєднання 

цінностей, національних інтересів, особливостей географічного положення, 

характеристик внутрідержавної економічної системи, соціальних і політичних 

процесів, етнічних і культурних особливостей, традицій, удач, звичаїв й інших 

параметрів, що еволюціонують у співтоваристві людей, яке постійно 

розвивається. Британський вчений-геополітик Х. Макіндер вважав, що 

вихідним пунктом у долі народів є географічне розташування займаних ними 

територій, яке є «споконвічним», вплив цього чинника на зовнішню і 



 

 

внутрішню політику дедалі збільшується стає визначальним в процесі 

історичного розвитку [86, с.162]. Ефективність політики формування 

позитивного образу країни обумовлюється урахуванням в ході його 

конструювання інформаційних, політичних, соціальних, культурних, 

економічних та інших потреб та інтересів цільових громадських груп всередині 

країни та за кордоном, їх змінних (поточних) і постійних уявлень про державу, 

образів-архетипів, міфів, що містяться в суспільній свідомості аудиторій. 

У контексті дослідження даної проблематики важливим є розуміння різниці між 

поняттями «імідж країни» і «імідж держави», які несуть в собі істотні 

відмінності в структурі та механізмах формування. Імідж країни являє собою 

актуальний образ, що формується протягом тривалого періоду часу на основі 

умовно-статичних характеристик: географічного розташування, кліматичних 

особливостей, етнічного та релігійного складу населення, культурно-історичних 

тощо. Більша частина даних уявлень формується протягом тривалого часу, що 

обумовлює їх значну стійкість. На противагу цьому, імідж держави включає в 

себе уявлення про політичну організацію суспільства, владні інститути, 

механізми реалізації влади, імідж держави формується в порівняно більш 

короткий часовий період і володіє великими можливостями трансформації, 

ґрунтуючись переважно на умовно-динамічних характеристиках, таких як 

політико-правова система, рівень розвитку економіки, ступінь розвитку 

демократичних інститутів тощо. У зв’язку з цим, імідж держави – структура 

більш динамічна, вона легше піддається коригуванню. Створення позитивного 

образу та бренду країни є необхідною умовою для успішної інтеграції держави 

у світове співтовариство. 

Імідж країни формується безпосередньо в ході міжособистісних контактів з її 

представниками, відвідування країни та знайомства з нею, а також в результаті 

сприйняття зовнішньої інформації про неї (в основному з ЗМІ). По відношенню 

до країни може бути сформовано три різних виміру іміджу: цивільний – на рівні 

політичних та економічних цінностей; спеціалізований – на рівні професійних / 

спеціалізованих інтересів; зовнішній (міжнародний) імідж. Останній 



 

 

формується через опубліковані статистичні показники, міжнародні рейтинги, 

міжнародні спортивні змагання, участь у міжнародних виставках, 

кінофестивалях, проведення міжнародних наукових заходів, використання 

брендів, що викликають позитивні емоції тощо. За аудиторією іміджу виділяють 

наступні типи: об’єктивний або реальний імідж, яким володіє внутрішня і 

зовнішня (зарубіжна) громадськість; суб’єктивний імідж – уявлення 

керівництва країни про те, який імідж сформований у своїх громадян, а також 

уявлення громадян країни про те, як її бачить зовнішня аудиторія; модельований 

імідж – той імідж, який намагаються створити керівництво країни і всі 

відповідальні за цю діяльність фахівці.  За часом та етапами формування іміджу, 

виділяють: первинний імідж – базове уявлення про країну як про якусь цільну 

даність, яка формується і фіксується у свідомості громадськості в результаті 

первинного знайомства з нею; вторинний імідж – який утворився як новий 

імідж країни, сформований в процесі конкурентної політичної, економічної, 

інформаційної боротьби з іншими країнами. 

Найважливішого значення для формування позитивного іміджу країни у 

світовому співтоваристві має позитивна самоідентифікація громадян зі своєю 

країною. Позитивний внутрішній образ переходить на сприйняття даної країни 

«іншими», на її зовнішній образ. Позитивне внутрішнє сприйняття країни 

ґрунтується на хорошому самопочутті національної спільноти, наявності 

сприятливого для життя середовища, можливостей реалізації творчого, 

соціального потенціалу громадян. Вирішальне значення у формуванні 

сучасного середовища проживання набуває здатність створювати соціальні 

умови, сприятливі для креативних практик. Для створення пізнаваного 

національного обличчя широко використовуються технології підтримання 

місцевих культурних традицій. Вони вбудовуються в довгострокові програми 

розвитку креативної економіки. Креативні галузі включають архітектуру, 

рекламу, дизайн, індустрію моди, ремесла, видавничу справу, телебачення і 

радіо, музику, візуальні і виконавські мистецтва, виробництво комп’ютерних 



 

 

ігор і програмного забезпечення. В цілому, подібна класифікація дозволяє 

виробляти ту чи іншу стратегію як по створенню іміджу, так і з його вивчення. 

На основі проведеного нами аналізу можна зробити висновок про те, що імідж 

країни – це динамічний комплекс об’єктивно існуючих, сформованих як 

цілеспрямовано, так і стихійно, суб’єктивно сприйманих характеристик 

конкретної країни, який склався в масовій свідомості аудиторії і має емоційне 

забарвлення. Детальний аналіз факторів, що формують імідж країни буде 

розглянутий далі, однак, для того, щоб перейти до цієї класифікації, необхідно 

підстави, залежно від яких виділяються ті чи інші типи іміджу країни. 

Поняття «імідж держави» належить до політологічних категорій і, як і поняття 

«імідж», не має однозначного визначення, що пов’язано з етимологією 

останнього. Якщо спиратися на визначення іміджу як образ, то можна 

визначити імідж держави як її образ, або «цілісну, багатокомпонентну уяву, що 

містить як процеси відтворення реально наявних подій та фактів, історичних 

особливостей, так і сприйняття цих параметрів населенням, що не завжди 

носить адекватний характер» [139, 53]. Зовнішньополітичний імідж держави – 

це цілеспрямовано сформований образ країни, покликаний робити вплив 

(емоційне, політичне, економічне) і формувати суспільну думка про країну 

серед іноземної аудиторії. Сукупний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на 

іміджеспоживачів є вирішальним. Найвпливовішими для формування іміджу 

держави є зовнішні фактори, які визначають її соціально-економічний і 

політичний стан. Внутрішніми факторами, які обумовлюють зміну усталеного 

образу, очевидно, є психічні стани громадян, зокрема такі, як підвищена 

тривожність та висока психологічна чутливість. 

Політичний імідж держави можна розглядати і як сукупність емоційних і 

раціональних уявлень, які формуються у свідомості громадян країни та 

зарубіжної аудиторії. Він формується у процесі комунікативної взаємодії 

суб’єктів економічного, соціального та політичного життя як у середині країни, 

так і за її кордонами. Імідж держави – це не просто психічний образ свідомості 

як відображення дійсності. Це цілеспрямоване змодельоване спеціалістами 



 

 

відображення дійсності – віртуальний образ, що має, по суті, чотири базові 

компоненти, котрі можна розглядати як рівні іміджу. По-перше, це певний 

початковий матеріал, який попередньо опрацьовують з метою мінімізації 

негативних і максимізації позитивних якостей. По-друге, це модель, накладена 

на підготовлений початковий матеріал. По-третє, це неминучі викривлення, які 

вносяться каналами трансляції іміджу (передусім ЗМІ) та засобами його 

тиражування. І по-четверте, це результат активної власної роботи аудиторії та 

певного суб’єкта сприйняття, котрий констатує у своїй свідомості підсумковий 

цілісний імідж на основі моделі, що нав’язується, але з урахуванням власних 

уявлень [52, с.124]. 

Позитивний імідж держави впливає на її позиції не лише за її межами, а й 

всередині неї. Причому, поряд з тим, якою є держава насправді, не менш 

важливим є те, як її зображують. Мета іміджу держави полягає в тому, щоб 

забеспечити легитимність її політики як в очах власних громадян, так і свтової 

спільноти. На формування позитивного образу держави впливає низка факторів 

та чинників. Серед них «умовно статичні» – це природно-ресурсний потенціал, 

національна й культурна спадщина, нерегульовані (постійні) геополітичні 

чинники – географічне положення, площа, протяжність меж держави, вихід до 

морів; історичні події, що вплинули на розвиток державності (завоювання, 

великі наукові та географічні відкриття і тому подібне), а також внесок 

видатних громадян країни, діяльність яких нерозривно пов’язана з історією 

розвитку країни; форма державного устрою і структура управління. 

«Коректовані умовно динамічні» соціологічні чинники формування іміджу 

держави: соціально-психологічні настрої в суспільстві; форми суспільно-

політичної інтеграції громадян, структура, характер і принципи діяльності 

суспільно-політичних об’єднань країни; морально-етичні аспекти розвитку 

суспільства. «Коректовані умовно динамічні» інституційні чинники формування 

іміджу держави: стійкість економіки, що оцінюється комплексом показників 

динаміки ВВП, рівнем доходів на душу населення, обсягом інвестицій, 

гарантією свобод суб’єктів реального сектору економіки, що господарюють на 



 

 

ринку; правовий простір держави й відповідність її правових норм 

міжнародним вимогам; функції, повноваження та механізми державного 

регулювання різних областей і сфер діяльності в державі (ефективність владної 

конструкції) [36, с.203]. 

Людство веде відлік інформаційної цивілізації за іміджами. В усі часи питанню 

створення позитивного іміджу про особу, людей, об’єднання людей, країну, 

надавалося винятково важливого значення. Від того, який імідж має держава, 

залежить ставлення до неї з боку світової громадськості. А це, у свою чергу, 

прямо пов’язане з рівнем розвитку політичного, економічного, культурного, 

наукового співробітництва з цією країною, інвестиціями в її економіку. У 

міжнародному контексті імідж держави виступає ресурсом у проведенні 

ефективної зовнішньої та міжнародної політики. У взаємозалежному 

середовищі неможливо постійно й ефективно чинити вплив, що полягає лише 

на економічній та військовій силі, тобто на «жорсткій силі» (hard power), тому 

елементи «м’якої сили» (soft power) набувають дедалі більшої ваги. Важливим 

джерелом «м’якої сили», поряд із політичною ідеологією та дипломатією, є 

культурна привабливість суспільства, репрезентована у міжнародному іміджі 

держави. На думку Дж. Ная, можливості «м’якої сили» полягають в тому, що 

вона дозволяє зробити «жорстку силу» більш прийнятною, зменшуючи витрати, 

пов’язані з її використанням. Разом з тим, культура держави не обов’язково буде 

сприйматися як приваблива в різних регіонах світу, і може викликати негативні 

реакції, спровокувати звинувачення в спробах культурного домінування, 

демонстрації імперських амбіцій [96, с. 57]. Отже, керівництву в державі 

важливо зрозуміти, як його сприймають інші учасники міжнародних відносин, 

перш ніж виробити позиції з того чи іншого питання або здійснити конкретні дії 

у зовнішній політиці. З урахуванням даної обставини, політичні лідери повинні 

бути зацікавлені в тому, щоб уникнути впливу стимулів і вчинення дій, 

заснованих виключно на іміджі, без обліку отримання «зворотного зв’язку» у 

вигляді образів, які формуються іншими державами. 



 

 

Привабливий імідж держави пов’язаний з реалізацією державою цілого 

комплексу заходів, якій формулює у громадян держави відчуття захищеності, 

впевненості в майбутньому. Це питання особливо актуальне для транзитних 

держав, які перебувають у процесі формування нової системи цінностей 

державного управління [44, с.167]. Щодо до мотивів формування міжнародного 

іміджу держави, можна виділити наступні: по-перше, це ставлення інших країн 

до носія даного образу і бажання його яким-небудь чином зміцнити або змінити, 

по-друге, це зовнішнє винагороду: партнерські угоди між державами, договори 

взаємної співпраці або інвестиції, по-третє, небажання піддатися різного роду 

санкцій: економічним, військовим або іншим. Деякі дослідники зовнішньої 

політики держав (С. Анхольт, Д. Блені, Д. Сзоді) говорять про важливість 

зовнішнього образу держави для формування її внутрішньої ідентичності. Так, 

Д. Блені вважає, що держава, як і особистість, має особливе специфічне 

уявлення про саму себе, яке вкладається в «Я-концепцію». «Я-концепція» 

держави складається з трьох основних елементів: власної, що історично 

склалася, національної ідентичності держави, становища держави на 

міжнародній арені, яким вона сприймається зсередини і образ політичного 

керівництва країни. На міжнародній арені держава діє, завжди узгоджуючи з 

власною «Я-концепцією» [164, с. 211-226]. 

Формування образу – це не тільки відображення дійсності (когнітивний 

компонент), а її реконструкція, важлива роль у якій відводиться емоційно-

особистісному сенсу (афективно-оціннісному компоненту), надаваємого 

суб’єктом даній речі або події. Специфіка конструювання таких ситуативних Я-

образів полягає в тому, що на їх формування впливають не тільки і не стільки 

об’єктивні характеристики ситуації, а те, як вони відображені крізь призму 

особливостей Я-концепції суб’єкта. Держава – колективний суб’єкт, що володіє 

Я-концепцією. При цьому на міжнародній арені політичний лідер виступає 

провідником «Я-концепції держави», що реалізується у вигляді ситуативних «Я-

образів». Останні генеруються їм у процесі осмислення місця і ролі своєї країни 

в міжнародній системі й побудові умовиводів особливого роду, а саме: 



 

 

формування ситуативного «Я-образу держави», яка здійснюватиметься на 

основі включення Я-концепції, яка вже склалася, – в актуальні враження про ті 

події, в яких держава бере і братиме участь. 

Процеси формування, розвитку і трансформації «Я-образів» пов’язані і з 

постійною оцінкою «себе» по відношенню до «інших» у контексті присутності 

інших держав. При цьому процеси взаємовідносин «Я» та «інших» слід 

розглядати з точки зору функціонування соціальної організації, 

соціопсихологічна функція якої полягає у створенні спільних значень, смислів. 

Профіль «Я-образу держави» визначається специфічним для даної держави 

співвідношенням ідентифікаційного, статусного і рольового компонентів. 

Сприйняття державою зміни ситуації веде до зміни співвідношення даних 

компонентів; компоненти «Я-образу» взаємодіють між собою. На втримання 

кожної ролі (або ролей) – спочатку впливає перевага або зовнішніх (статус), або 

внутрішніх (ідентичність) чинників. Дані змінні виступають в якості джерела 

мотивації рольової поведінки. 

Сприйняття соціально-політичних трансформацій, що відбуваються в світі, 

призводить до формування нової конфігурації профілю «Я-образу держави» за 

рахунок зміни співвідношення ідентифікаційного, статусного і рольового 

компонентів. «Я-образ держави» може бути представлений структурою, що 

включає три компоненти. Основу «Я-образу» складає ідентичність держави 

(базовий елемент) , що виражається в основних цінностях держави, її історію, 

особливості політичного устрою і забезпечує спадкоємність при зміні 

політичного керівництва. Другий, більш мінливий елемент образу, виникає 

завдяки сформованій системі міжнародних відносин, а саме статусу держави в 

даній системі. Третій елемент образу, найрухливіший, пов’язаний з тим, що 

привносить в «Я-образ держави» політичне керівництво, оскільки кожен 

керівник по-своєму сприймає ідентичність і статус держави і генерує ролі, які 

виконує держава на міжнародній арені. Ключові складові позитивного іміджу 

держави – позитивне світосприйняття людей, їх готовність сприймати завдання 

національного розвитку як особисті імперативи, здатність поєднувати глобальні 



 

 

виклики з самоповагою і дбайливим ставленням до власної національної 

культури, традицій та історичного минулого. 

Отож, імідж країни – це комплекс об’єктивних взаємопов’язаних між собою 

характеристик державної системи (економічних, географічних, національних, 

демографічних тощо), що сформувалися в процесі еволюційного розвитку 

державності як складної багатофакторної підсистеми світового устрою, 

ефективність взаємодії ланок якої визначає тенденції соціально-економічних, 

суспільно-політичних, національно-конфесійних й інших процесів. Імідж 

держави – це база, що визначає, якої репутації набуває країна у свідомості 

світової громадськості в результаті тих або інших акцій її суб’єктів, що 

взаємодіють із зовнішнім світом. 

Значущу роль при розв’язанні проблеми побудови позитивного міжнародного 

іміджу як країни, так і держави, відіграють політичні та зовнішньополітичні 

комунікативні технології, які входять до концептуальної парадигми політичних 

стратегій держав, а також інших суб’єктів міжнародних відносин, де вони є 

одним із компонентів міжнародних впливів, а також чинником функціонування 

держав у міжнародному інформаційному просторі. Політичні технології можна 

розглядати як використання брендів, що викликають позитивні емоції. Це 

системи засобів, технік послідовного досягнення бажаного результату в тій чи 

іншій сфері політичної діяльності, акції, дії тощо, що підвищують ефективність 

політичних груп, організацій, що беруть участь у боротьбі за державну владу. 

Імідж і бренд країни як інформаційно-політичне явище, а також як заявлена 

позиція країни, вбудований в соціально-політичні процеси держави, є чинником 

її динамічного розвитку, активного самовизначення. Процес управління іміджем 

і брендом країни починається задовго до розробки візуальних символів держави. 

Як правило, він здійснюється на основі філософії, місії, сенсу існування нації, а 

потім визначається логіка просування образу країни, та її позиціонування. 

Політичні технології включають в себе два основних компоненти: 

універсалістський і конкретно-евристичний. У першому випадку маються на 

увазі методи, які практично не залежать від місця або часу реалізації політичної 



 

 

стратегії. Конкретно-евристичний компонент політичних технологій включає в 

себе механізми та методи, орієнтовані на ретельний облік місця і часу. 

Політичні технології створення та оптимізації іміджу держави та її лідера 

доцільно розбити на три наступні групи: технології вдосконалення змісту 

іміджформуючої інформації (інформаційно-психологічний аспект, пов’язаний з 

необхідністю врахування особливостей сприйняття інформації закордонними 

аудиторіями); технології, засновані на можливостях інформаційного впливу, що 

надаються специфікою того чи іншого каналу передачі інформації (Інтернет, 

телебачення, радіо, преса); технології, засновані на «людському факторі» 

(можливостях впливати на аудиторію, що залежать від особистих якостей і 

особливостей людини як комунікатора – джерела і реципієнта, адресата 

інформації, його вміння вибудовувати відносини з групами, що формують 

громадську думку). Політичні технології являють собою сукупність послідовно 

застосовуваних процедур, прийомів і способів діяльності, спрямованих на 

найбільш оптимальну і ефективну реалізацію цілей і завдань конкретного 

суб’єкта в певний час і в певному місці. Вони розглядаються як системний 

процес обміну інформаційними потоками на міжнародному рівні, призначений 

забезпечити формування та підтримання позитивного міжнародного 

політичного іміджу країни й просування її національних інтересів. Відома теза 

«хто володіє інформацією, той володіє світом» сьогодні набуває 

найважливішого значення. Інформація стає не тільки технологічною основою 

комунікації, але і субстратом суспільних відносин. Яскравим прикладом 

застосування політичних технологій є проведення виборчих кампаній, 

прогнозування політичних ситуацій, дослідження політичної культури 

населення, організація і проведення політичних PR-кампаній, формування 

політичного іміджу, зокрема. 

Огляд філософських концепцій дозволяє говорити про багатство і 

різноманітність підходів, уявлень та ідей, що стосуються проблематики іміджу, 

які склалися і розвивалися в культурах і суспільствах різних епох. Зміст і сенс 

цих ідей в процесі історичного розвитку не раз піддавалися перегляду, 



 

 

визначалися переважно типом культури, взаємодією суб’єкта, імідж якого 

створювався, соціальних груп, з якими суб’єкт ідентифікує себе в ході 

соціальних комунікацій. Філософським обґрунтуванням гіпотези про появу в 

сучасному суспільстві глобальних політичних технологій є концепція К. Юнга 

про колективне несвідоме і архетипи свідомості. Філософ висунув ідею 

колективного несвідомого як однієї з форм несвідомого, єдиної для суспільства 

в цілому, і що є продуктом успадкованих структур мозку. На думку Юнга, 

основна відмінність колективного несвідомого від індивідуального в тому, що 

воно є загальним для різних людей, не залежить від індивідуального досвіду та 

історії розвитку індивіда, являє собою якийсь єдиний «спільний знаменник» для 

різних людей. Колективне несвідоме на відміну від індивідуальної (особистої) 

форми несвідомого ґрунтується на досвіді не конкретної людини, а суспільства 

в цілому. Юнг позначив його як більш глибокий шар, ніж індивідуальне 

несвідоме: за словом стоять не тільки прямі значення, але і більш приховані 

шари, смисли, зрозумілі на несвідомому рівні. Основу колективного 

несвідомого становлять архетипи – первинні схеми образів, що відтворюються 

несвідомо і які апріорно формують активність уяви, а тому з’явилися в міфах і 

віруваннях, у творах літератури і мистецтва, в снах і фантазіях. Концепція Юнга 

цікава тим, що на її основі, на основі архетипів свідомості багато в чому 

будується сучасна масова культура [160, с.44]. 

Проміжним етапом на шляху від об’єкта до його іміджу виступає поняття 

соціального стереотипу, через яке, на наш погляд, найбільш повно 

розкривається категорія іміджу. Введене американським дослідником масової 

комунікації У. Липпманом в 20-х роках ХХ сторіття поняття соціального 

стереотипу означає схематичне, стандартизоване уявлення про якийсь об’єкт, 

причому емоціонально забарвлене і володіє високою стійкістю. Значення 

концепції У. Ліппмана для механізму створення громадської думки полягає в 

тому, що в структурі будь-якої індивідуальної думки він виділив базові складові: 

стереотипи та інтереси. Стереотипи, за вченим, – це форма розуміння 

прихованого від безпосереднього сприйняття зовнішнього світу. Іншими 



 

 

словами, стереотипи являють собою певні «матриці», якісь «шаблони», які 

знаходяться у свідомості індивідів і визначають будь-яку їх думку. Відмітна 

ознака стереотипу полягає в тому, що він починає діяти ще до того, як 

вмикається розум. Стереотип відноситься до сфери ірраціонального. 

Найефективнішими механізмами впливу є ті, що створюють «репертуар» 

стереотипів [82, с.95]. Отже, інформаційне повідомлення повинно бути 

складено так, щоб у цільової аудиторії сформувався стереотип щодо певної ідеї. 

У. Ліппман зазначав, що певні ідеї стають стереотипом завдяки їх сприйняття 

протягом тривалого часу, з моменту народження індивідів. Проте варто 

зауважити, що стереотипи формуються не тому, що люди сприймають певні ідеї, 

а тому, що вони до цих ідей проявляють інтерес. Роль стереотипів дуальна: з 

одного боку, вони є компасом нашої поведінки, так як важливі для оцінки 

людиною суспільних явищ і процесів, з іншого – можуть стати перешкодою для 

прогресивних перетворень, являючи собою відсталі малорухливі структури. Що 

стосується взаємозв’язку термінів «стереотип» і «імідж», то створення іміджу 

представляє собою формування стійкого, з явною позитивною оцінкою, 

стереотипу. [75, с.88]. 

Сьогодні інтерес до технологій створення іміджу і методам його трансляції не 

слабшає, ці підходи знаходять своє відображення як у філософських трактатах, 

творах літератури і мистецтва, так і в практиці соціалізації людини. 

Процвітаючі країни технологічно використовують брендінг, соціально-

рентабельну репутацію для свідомого конструювання позитивного іміджу та 

його цілеспрямованого впливу на громадську думку. Політичні технології, 

переходячи в площину міжнародних відносин, стають інструментами 

формування міжнародної громадської думки щодо суб’єктів міжнародної 

взаємодії. Водночас, сфера зовнішніх відносин ускладнює ці технології і 

наділяє їх певними характерними ознаками, зокрема, значення при цьому 

можуть відігравати багатоаспектні міжнародні відносини. Визнаючи, що в 

діловому світі будь-який суб’єкт, в кінцевому рахунку залежить від того, якою 

мірою суспільство схвалює його діяльність, він стикається зі завданням 



 

 

формування громадської думки у відповідності зі своєю програмою і метою, 

вважав родоначальник PR-технологій Е. Бернейз [19, с.5]. 

Сучасний світ переживає періоди трансформації. Система конструювання 

образу країни, яка складалася протягом десятиліть у багатьох регіонах світу, 

стає неефективною і малопродуктивною. Інформаційні технології, що 

дозволяють державам успішно освоювати комунікативний простір і 

конструювати власний імідж, впливати на суспільну свідомість, не 

забезпечують його адекватність, об’єктивність і переконливість. Свідоме 

конструювання характеристик образу країни та її громадян передбачає 

осмислення їх реальних якостей і потенційних можливостей, а також 

сформовану геополітичну перспективу. Виходячи з вищесказаного, можна 

вивести наступну класифікацію глобальних політичних технологій: політичні 

технології, що носять світовий масштаб застосування (склад акторів, що 

реалізують ту чи іншу технологію; проблема, вирішення якої передбачає участь 

великої кількості акторів на міжнародній арені); політичні технології, в рамках 

яких один актор впливає на політику в світовому масштабі. 

Політичні технології розрізняють і за методами, які використовуються при їх 

реалізації. Одним з найважливіших тут є метод інформаційного впливу. 

Найбільший інтерес представляють міжнародні ЗМІ та телебачення, які 

виступають головним провідником технологій впливу (зокрема,  психологічного) 

на суспільство. Вони є не тільки авторитетними джерелами інформації, а й 

виступають провідниками певних політичних ідей і позицій. Інформаційні 

канали дозволяють проводити інтервенцію в країну без застосування військової 

сили, здійснюючи революції і перевороти руками власних громадян. Все 

більшої популярності набувають інноваційні інформаційні технології, а саме, 

різноманітні інтернет-технології. Особливістю їх застосування є те, що в 

Інтернеті досить складно відстежити початкове джерело або джерела інформації, 

а також зупинити її лавиноподібне поширення в Мережі, що істотно ускладнює 

боротьбу з даними технологіями. До того ж доступність і дешевизна 

застосування політичних технологій в Інтернеті як істотно скорочує витрати 



 

 

суб’єктів на реалізацію політичних проектів, так і розширює коло самих 

суб’єктів. 

Іншим методом реалізації глобальних політичних технологій служить 

створення міжнародних стандартів і умов відповідності. Прикладом подібної 

технології можуть бути різні міжнародні рейтинги. Поширення інформації про 

зміст даних рейтингів формує суспільне сприйняття політичного, економічного, 

культурного чи соціального стану в тій чи іншій країні. При цьому наявність 

даних рейтингів передбачає існування певного еталону, ідеалу або 

універсальної моделі, до якої держави повинні прагнути в своєму розвитку. 

Зберігається питання про об’єктивність та незалежність організацій, що 

складають міжнародні рейтингі. До методів реалізації глобальних політичних 

технологій можна віднести глобальні мережеві проекти, створення глобальних 

політичних рухів і керівництво ними, проекти актуалізації національної 

ідентичності, стимулювання сепаратистських рухів, глобальні геополітичні 

проекти, деструктивні глобальні технології тощо. 

У кожній із груп чинників має місце як позитив, так і негатив, і сформулювати 

аксіому, що чітко закріплює правила та критерії оцінки позитиву або негативу 

національної моделі розвитку, враховує просторові, тимчасові й інші параметри, 

досить проблематично. Історія людства доводить, що тенденції, які у конкретній 

країні оцінюються як сприятливі для її перспективного розвитку, в іншій країні 

та в інший час можуть сприйматись як негативні. Показовим є те, що політичні 

технології завжди пов’язані з специфікою тієї, або іншої країни. Сьогодні, як 

ніколи, проблема доцільності і допустимості використання різних політичних 

технологій управління та впливу знаходиться в центрі суспільної уваги. Зокрема, 

визначення межі між так званими чистими та брудними політичними 

технологіями викликає багато питань та дискусій. 

Серед сучасних політичних технологій необхідними і ефективними на даному 

етапі є наступні: формування і розвиток організаційного потенціалу;  

потенціалу лідерів, інформаційного потенціалу. Важливо виділити два ключові 

моменти: фактор ЗМІ та  специфічний політичний і комунікаційний потенціал. 



 

 

В умовах перманентної сегментації суспільства різко зростає значення груп, які 

формують громадську думку (журналісти, політичні аналітики, популярні, 

впливові діячі регіонального масштабу тощо). Особливого значення в нинішній 

ситуації набуває політична технологія забезпечення регіонального потенціалу 

як прагматична програма нової регіональної політики. Йдеться про передачу 

більш широких повноважень та ресурсів від держави до органів місцевого 

самоврядування відповідно до принципів Європейської Хартії місцевого 

самоврядування. Важливою політичною технологією є комплекс методів, 

орієнтованих на забезпечення та розвиток зовнішнього потенціалу країни [134, 

с. 6-20]. 

Отже, вивчення методів глобальних політичних технологій має великий 

потенціал у світі зростання глобальної взаємозалежності держав, так як 

ефективне застосування подібних технологій дасть можливість державам 

домагатися реалізації своєї політичної волі поза рамками окремо взятої країни і 

тим самим нарощувати свій вплив в глобальному масштабі. Розпізнавання ж 

механізмів застосування таких технологій дозволить урядам держав захистити 

себе від негативного впливу застосування глобальних політичних технологій з 

боку політичних опонентів. Перспективами вивчення політичних технологій є 

наступне. У зв’язку із поглибленням процесів глобалізації і розвитком 

інформаційних технологій, вже в найближчому майбутньому можна чекати на 

розквіт глобальних політичних технологій, збільшення їх різноманіття. Через те, 

що подібні технології найчастіше є маніпулятивними, прихованими і волають 

до погано контрольованих емоцій людей, то саме розпізнання таких технологій 

і неоперативне запобігання їх застосування може підірвати стабільність у 

суспільстві і привести до необоротних і негативних наслідків. Ретельне 

вивчення глобальних політичних технологій зможе допомогти вирішити відразу 

два важливі завдання: розширити арсенал інструментів просування 

національних інтересів за кордоном, що істотно підвищить ефективність при 

досягненні цілей зовнішньої політики держави; дасть можливість захистити 



 

 

внутрішнє політичне життя в країні від спроб застосування подібного роду 

технологій іншими державами. 

Таким чином, розв’язання проблеми формування політичного іміджу як країни, 

так і держави, неможливе без застосування політичних технологій. Зростаюча 

роль зовнішньополітичного іміджу держави визначається бурхливим розвитком 

інформаційних технологій, засобів масової інформації і їхньої ролі у 

формуванні суспільної думки, стереотипів і інших стійких образів, які 

усвідомлено або несвідомо впливають на прийняття політичних рішень, у тому 

числі на міжнародному рівні. Політичні технології розглядаються як системний 

процес обміну інформаційними потоками на міжнародному рівні, призначений 

забезпечити формування та підтримання міжнародного політичного іміджу 

країни ї просування її національних інтересів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній арені 



 

 

У даному підрозділі виявляються та вивчаються проблеми формування або 

корекції іміджу України на світовій арені, можливості застосування сучасних 

PR-технологій в цьому процесі. 

Створення відповідного іміджу країни відбувається за посередництва паблік 

рілейшнз тому, на нашу думку, доцільно розглядати поняття «імідж» через 

призму діяльності структур PR. Це обумовлено і необхідністю виявлення та 

вивчення впливу PR-технологій на процес взаємодії між різними суб'єктами 

комунікації в контексті формування або корекції іміджу України на світовій 

арені. Як влучно зазначає Королько В.Г  «імідж – це штучна імітація або 

піднесення зовнішньої форми будь-якого об’єкта й, особливо, особи. Він є 

уявним про людину, товар або інститут, що цілеспрямовано формується у 

масовій свідомості за допомогою паблісіті, реклами або пропаганди». [67, с.246]. 

Сучасний інформаційний і комунікативний простір функціонує в межах 

«масового суспільства» й убирає в себе всі суперечності та проблеми, 

характерні саме для цієї нової для людства форми співіснування. На сучасному 

етапі особливо гостро стоїть проблема вибору засобів створення і трансляції 

іміджу, тобто набору рекламних, політичних і PR-технологій. Саме тому 

застосування знань і технологій зв’язків із громадськістю набуває сьогодні 

непересічного значення. Актуальність теми дослідження обумовлена 

необхідністю виявлення та вивчення впливу PR-технологій на процес взаємодії 

між різними суб’єктами комунікації в контексті формування або корекції іміджу 

держави на світовій арені, усвідомленням важливості інформаційно-

комунікативної діяльності, спрямованої на створення позитивного іміджу, 

розумінням значимості ролі, яку відіграє грамотно вибудувана інформаційно-

іміджева політика в розширенні культурного простору нашої держави та 

просуванні національної культури, недостатньою розробленістю теоретичних 

основ інформаційно-іміджевої політики та PR-технологій сучасної України. 

Теоретичною основою роботи над даним підрозділом послужили дослідження в 

галузі теорії масової та міжкультурної комунікації, засобів масової інформації, 

теорії, методики, методології та практики застосування PR-технологій таких 



 

 

дослідників, як С. Анхольта, Е. Бернайза, С. Блека, Н. Еліаса, С. Катлипа, Д. 

Меррілла, Д. Ная, А. Сентера, С. Хантингтона тощо, які розглядали й 

аналізували процеси теорії, методики і методології паблік рілейшнз. Автори 

наголошували, що іміджеві (комунікативні) технології є невід’ємною складовою 

формування сучасної системи міжнародних відносин. Корисними для 

дослідження стали вивчення і аналіз праць В. П.Андрущенка, В. Г. Королька, Г. 

Г. Почепцова, О. А. Семенченка, Г. Л. Тульчинського, В. М. Шепеля, особливу 

увагу в яких приділено розробці основ теорії іміджу, PR-технологій та 

висвітлення прикладних аспектів іміджелогії, зокрема і в Україні. 

Створення позитивного іміджу певної країни – це головне завдання PR-

діяльності на міжнародній арені будь-якої країни світу. Для успішного 

здійснення іміджевих комунікацій насамперед необхідно визначити основні 

складові іміджу, знайти найбільш привабливі в теперішніх умовах їхні 

характеристики, визначити канали, за допомогою яких можна швидко й 

ефективно сформувати імідж. У силу того, що імідж являє собою результат 

певної інформаційно-комунікативної діяльності, успіх розв’язання даної 

проблеми передбачає взаємодію різних структур і оволодіння технологіями його 

позитивної корекції. 

Паблік рилейшнз сьогодні визначається як одна із складових управління 

організацією і побудови іміджу. Це стосунки громадськості й реалізація 

програми дій для набуття громадського розуміння і сприйняття. Автори 

монографії «Ефективні паблік рілейшнз» С. Катліп, А. Сентер Г. Брум 

зазначають, що паблік рілейшнз – це функція управління, яка сприяє 

налагодженню або підтримці взаємовигідних зв’язків між організацією та 

громадськістю, від якої залежить її успіх або невдача [166, с.6]. PR можна 

розглядати як спеціальна систему управління інформацією (у тому числі 

соціальної), якщо під управлінням розуміти процес створення інформаційних 

приводів та інформації зацікавленою в ній стороною, поширення готової 

інформаційної продукції засобами комунікації для цілеспрямованого 

формування бажаного громадської думки. 



 

 

У формуванні позитивного іміджу країни, політичний PR являє собою науковий 

аналіз розвитку, передбачення наслідків, консультацію державних управлінців і 

проведення запланованих програм дій, які служили би як інтересам державних 

інститутів влади, так і інтересам громадськості і структурам громадянського 

суспільства. Зовнішній державний PR – це діяльність з побудови стійкого 

позитивного іміджу країни і формуванню певної думки у закордонної аудиторії. 

Найбільш важливими цільовими аудиторіями для побудови міжнародного 

іміджу країни є: міжнародні урядові та неурядові організації, які є джерелами та 

суб’єктами міжнародного права (ООН, ЮНЕСКО); міжнародні спеціалізовані 

організації (у сфері економіки, фінансів, торгівлі, культури, спорту, освіти, 

професійної діяльності); уряди та еліти зарубіжних держав; іноземні інвестори і 

акціонери; міжнародні громадські організації; представники світової 

громадськості, а також в цілому населення інших країн. Різні аудиторії 

цікавляться різними компонентами зовнішнього іміджу, в залежності від своїх 

конкретних і існуючих зараз переваг і потреб. Тому структура іміджу повинна 

бути пластичною, щоб кожен сегмент аудиторії отримував необхідну йому 

сукупність образів. 

Отже, роль політичного PR можна тлумачити як допомогу державним 

менеджерам у прийнятті рішень, в яких гармонійно інтереси держави і 

суспільства, а також в установці взаємоплідних відносин між ними шляхом 

двосторонньої комунікації. Політичний піар конструює цілісне уявлення про 

події, що відбуваються, і задає критерії їх інтерпретації. Головною проблемою 

політичного піару є проблема маніпуляції, ефективність маніпулятивного піару 

та його соціальних наслідків. Діяльність PR-служб, структур державної влади, 

пов’язана з поданням різних сторін, компонентів, що складають державні 

інтереси, які носять загальний характер. 

Американський дослідник Дж. Груніг, розглядаючи практику PR як засіб 

управління інформаційними потоками і комунікаціями між державою, 

організацією та громадськістю, виділив чотири історичні моделі послідовного 

розвитку і розширення функцій паблік рілейшнз: прес-посередницька модель, 



 

 

або «паблісіті» (рекламування); модель, підпорядкована інформуванню 

громадськості; двостороння асиметрична модель (захист інтересів, 

використання зворотнього зв’язку в основному в маніпуляційних цілях); 

двостороння симетрична модель (встановлення відносин зі «своєю» 

громадськістю, прийнятною для обох сторін) [172, с. 1]. 

Проблема формування позитивного іміджу країни досліджується в межах 

піарологіі – нової «технологічної соціально-гуманітарної комунікативно-

управлінської наукової дисципліни» [19, с.159]. Одним з найбільш актуальних 

напрямків в сучасній теорії і практиці паблік рілейшнз виступає формування, 

коригування і сприйняття іміджу різних об’єктів, починаючи від іміджу товарів, 

марок у свідомості споживачів і закінчуючи іміджем особистостей, організацій, 

а в даний час – і територіальних утворень, у тому числі міст і навіть країн, у 

свідомості різноманітних сегментів громадськості. Проблема ця не нова і навіть 

закономірна: ще І. Кант розрізняв «ноумени» – об’єкти, що існують поза нашого 

досвіду, поза нашого сприйняття, і тому абсолютно непізнавані для нас, і 

«феномени» – об’єкти, з якими ми так чи інакше стикаємося, контактуємо, 

сприймаємо їх, і тому вони існують для нас і принципово пізнавані. Так, 

невідома нам організація – це «ноумен», що складається в нашій свідомості 

завдяки різноманітним комунікаціям образ цієї організації – «феномен». 

Розглянута в цьому аспекті проблема взаємозв’язку предметів та їх образів, які 

складаються в нашій свідомості внаслідок прямого або опосередкованого 

контакту з предметами, з чисто теоретичної стає практичної і навіть 

прикладний. Адже якщо у своїй повсякденності ми маємо справу тільки з 

образами («речами-для-нас»), а «речі-в-собі» принципово недоступні нашому 

сприйняттю, то завдання конструювання таких образів набуває статусу 

універсальної. 

У цьому зв’язку, на думку В. Г. Королька, важливо розрізняти поняття образу, 

який складається стихійно, а значить, суперечливо, і іміджу як «доцільно і 

програмно конструюється категорії». Цей методологічний принцип є одним з 

центральних у обґрунтуванні самостійного статусу паблік рілейшнз як 



 

 

специфічного виду інформаційно-комунікаційної діяльності, чиєю кінцевою 

метою виступає «планомірна, свідома, забезпечена необхідними технологіями 

діяльність з формування іміджу» [67, с.301]. У цієї мети немає нічого 

маніпулятивного: якщо на рівні здорового глузду в пострадянській 

ментальності слово «імідж» і несе деякі негативні конотації, пов’язані з 

можливим маніпулюванням громадською думкою, наприклад, з формуванням 

позитивного іміджу якимсь сумнівним товарам чи явищам, то в науковому 

дискурсі поняття «імідж» лише продовжує кантівську традицію розрізнення 

«ноуменов» і «феноменів». 

Проблема визначення поняття «паблік рилейшнз» досить складна. По-перше, 

існує багато підходів та тлумачень цього феномену; по-друге, метод PR 

розглядається досить часто як інформаційний вплив на громадськість для 

досягнення певної мети, тобто часто ототожнюється з поняттям реклами. 

Об’єктом паблік рилейшнз є комунікативний простір, у якому відбуваються 

різні контакти організації з суспільством, а предметом – механізми, які 

впливають на ефективність комунікацій, на прийняття заданої моделі поведінки 

великими й малими соціальними групами. Зв’язки з громадськістю – це 

вагомий внесок у вдосконалення процесу державного управління. Саме інститут 

політичного управління «паблік рилейшнз» виконує роль механізму для 

завоювання та утримання влади і політичного впливу. Головними елементами 

цих зв’язків є: консультації, які формуються та базуються на людській поведінці, 

вивчення громадської думки, очікувань та поглядів суспільства, напрацювання 

рекомендацій, постанов для здійснення необхідних заходів, дослідження 

внутрішніх конфліктів і усунення небажаних непорозумінь з боку зовнішнього 

середовища. Зв’язки з громадськістю є невід’ємною частиною ефективного 

управління будь-якою організованою діяльністю, передбачають налагодження 

двостороннього спілкування для встановлення загального, спільного 

комунікативного простору, досягнення взаєморозуміння, яке базується на 

достовірності, компетентності та повноті інформації. На думку англійського 

вченого С. Блека, зв’язки з громадськістю охоплюють такі напрями, як 



 

 

громадська думка, громадські зв’язки, громадське життя, промислові зв’язки, 

фінансові зв’язки, міжнародні зв’язки, відносини із споживачами, дослідження і 

статистика, засоби масового зв’язку [22, с.7]ю 

Системним елементом паблік рилейшнз є програмний процес. Попередньою 

умовою форми контакту з громадськістю повинна стати певна аналітична 

робота, яка забезпечить змістом, зробить цілеспрямованим наступний зв’язок із 

громадськістю. Етапами цієї підготовчої діяльності мають стати: аналіз, 

дослідження і формування проблеми, підготовка програми дій, координація й 

виконання запланованої програми, контроль за результатом (моніторинг події), 

підбиття підсумків та внесення можливих змін. Важливим поняттям паблік 

рилейшнз є комунікативний контакт. У найбільш широкому сенсі PR охоплює 

таку діяльність: створення стратегії (policy making), пресагентство (press 

agentey), популяризацію (spin doctoring), просування в певній сфері (promotion), 

зв’язки з громадськістю (publk affairs), рекламу (publiciti, рекламування 

(advertising) 

Основне завдання PR – конструювання об’єктів визначених іміджу у 

відповідності з поставленими цілями, за визначеними програмами, 

забезпечення необхідними технологіями. Безумовно, це комплексна і 

міждисциплінарна діяльність, тому природно, що в ній складаються різні 

підходи, школи, традиції. На наш погляд, найбільш зручним і виправданим з 

точки зору конструювання соціальної реальності виступає підхід до 

формування іміджу через позиціонування об’єкту, тобто через додання об’єкту 

смисловий і оціночної визначеності. Теорія позиціонування була розкрита 

російським PR-практиком І. Вікентьєвим у роботі «Прийоми реклами і public 

relations». У ній переконливо доводилося, що позиціонування – це формування 

у аудиторії системи стереотипів щодо об’єкта, яке робить даний об’єкт 

максимально зрозумілим їй, безпечним, відмінним від інших. [34, с.12] 

Дослідник підкреслює, що спочатку позиціонується об’єкт, який не обов’язково 

повинен подобатися аудиторії, але зобов’язаний бути зрозумілий і не лякати 

невідомістю. Головна мета позиціонування – формування системи стереотипів у 



 

 

різних сегментів громадськості шляхом відповідей на типові питання про об’єкт, 

роз’яснення його суті і переваг. Створення іміджу країни через його 

позиціонування найбільш виправданий у трьох основних ситуаціях. По-перше, 

якщо країна не має свого обличчя, «не позиційована», не помітна в сприйнятті 

цільових аудиторій. Ця ситуація характерна для зовнішніх цільових аудиторій, 

насамперед для таких важливих і перспективних, як інвестори або туристи. По-

друге, підхід через позиціонування виправданий, коли наявні стереотипи 

необхідно посилити, так як країна може мати якісь вельми вигідні відмітні 

ознаки, але цільові аудиторії про них інформовані слабо, про це знають тільки 

окремі їх представники, які вивчали дану проблему, однак на масовому рівні 

таке знання відсутня. Отже, в даному випадку необхідно посилити ці 

стереотипи і донести до цільових аудиторій відповідні послання. І, по-третє, 

підхід через позиціонування особливо актуальний в ситуації, коли одні 

стереотипи необхідно замінити іншими. Така ситуація обумовлена зазвичай 

двома причинами: або змінився сам об’єкт позиціонування, або змінилися 

умови, в яких даний об’єкт знаходиться [34, с.74]. 

Завдання паблік рілейшнз полягає в інформуванні аудиторії, причому цей 

процес з соціальної точки зору не повинен відрізнятися утилітарністю і 

прагматичністю, а з психологічної – зобов’язаний бути неупередженим і 

об’єктивним [106, c.55]. В основу інформування лягає соціально значимий факт, 

здатний впливати на масову свідомість лише в аспекті його важливості для 

життя суспільства, будучи її типовим (або, навпаки, нетиповим, цікавим, новим, 

перспективним тощо) відображенням. Глобалізація комунікацій у сучасному 

світі зумовила важливість використання паблік рілейшнз для формування 

зовнішньополітичного іміджу держави, значно актуалізувала частину сучасних 

комунікацій, особливо міжнародні PR, під якими розуміють комунікації зі 

світовою громадськістю, що відбуваються в мультікультурному середовищі та 

спрямовані на гармонізацію стосунків між різними суб’єктами міжнародних 

відносин [156, с.175]. Геополітичний потенціал країни, тобто її політичні 

можливості в масштабах планети, визначається сьогодні не розмірами і 



 

 

кількістю населення, не величиною армії, а здатністю вирішувати економічні 

проблеми і проблеми масової комунікації. 

Одним із ключових інструментів формування зовнішньополітичного іміджу 

держави є дипломатія, в першу чергу – публічна, яка являє собою форму 

державного міжнародного PR. Відповідно, ключовими суб’єктами формування 

цього іміджу є зовнішньополітичне відомство держави разом з її 

дипломатичними представництвами за кордоном. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у дипломатичній діяльності призвело до появи 

таких нових її форм як мережева та медіадипломатія. У разі просування іміджу 

держави РR-заходи покликані трансформувати ставлення до конкретної країни 

в суспільному середовищі: ворожість змінити на симпатію, забобони – на згоду, 

апатію – на інтерес, ігнорування інформації – на її активний пошук. Головним 

при проведенні РR-заходів в межах просування іміджу держави на міжнародній 

арені, є досягнення позитивного суспільного резонансу в результаті конкретних 

дій, наприклад, конгресів, експозицій, виступів або дій лідерів, представників 

бізнес-еліти. Подібна робота зі ЗМІ неминуче призводить до збільшення 

пабліцітного капіталу держави. Результатом впливу технологій PR на політичну 

сферу є: у внутрішній політиці – виникнення і зникнення з політичної арени 

партій, рухів, зростання чи падіння популярності політичних лідерів, 

формування / розформування різних політичних інститутів, політичної культури 

нації тощо; у зовнішній політиці – зміна політичного курсу, напрямів, цілей, 

стратегії розвитку держави та її інститутів, формування міжнародного іміджу 

держави за допомогою трансформації в уявленнях та переконаннях 

поінформованої громадськості тощо. Серед причин зростання значення і 

вагомості міжнародних РR вирізняють такі тенденції: інтернаціоналізація 

економічного, політичного та культурного життя, що сприяла глобалізації 

міжнародних відносин і зростанню взаємозалежності всіх суб’єктів 

міжнародних відносин; зростання значення громадської думки в міжнародних 

відносинах; зростання значення міжнародної підтримки у вирішенні 

глобальних проблем та розв’язанні конфліктів; формування позитивного 



 

 

ставлення суб’єктів міжнародних відносин як необхідного аспекту 

налагодження співпраці та економічних стосунків [75, с. 201]. 

Формування позитивного іміджу країни починається з його формування 

всередині самої країни. Будь-яка інформація про Україну, яка готується 

світовими аналітичними центрами, ЗМІ, РR-менеджерами, в значній мірі 

грунтується на внутрішньодержавній інформації офіційного і неофіційного 

характеру, яка має як позитивні, так і негативні фактори впливу на імідж. 

Проблема забезпечення позитивного сприйняття України у світі посідає одне з 

центральних місць у зовнішньополітичній діяльності держави. З початку 

становлення незалежної України її міжнародний імідж значною мірою 

зумовлював просування нагальних зовнішньополітичних завдань української 

держави: міжнародного визнання світовим співтовариством, закріплення 

статусу в міжнародних організаціях, забезпечення міжнародної підтримки 

проведенню економічних реформ в Україні. Імідж України – це не тільки форма 

презентації держави у світовому інформаційному просторі, а й сигнал для своїх 

громадян щодо позитивних перспектив розвитку країни. Формування 

позитивного іміджу України всередині держави є запорукою стабільного, 

стійкого внутрішнього розвитку, відсутності громадянських конфліктів, 

гарантією підтримки населення. Він має спонукальний, діяльнісний характер 

для всього суспільства і здатний мобілізувати його на вирішення проблем, 

пов’язаних з політичною модернізацією. [124, c.159]. 

За умов глобалізованого суспільства, незважаючи на низку загроз і викликів до 

процесу формування політичного іміджу України, можемо говорити про його 

сприятливе позитивне тло. Нині новітнє глобальне суспільство не може не 

взаємодіяти, тому говорити про штучну ізоляцію нашої країни немає підстав. 

Питання полягає в тому, чи вдасться використати ті внутрішні ресурси та 

можливості, які є у нашої держави. Е. Хейвуд з цього приводу зазначає, що 

процес глобалізації є складною системою світових взаємовідносин, які 

спричиняють той факт, що події та політичні рішення, які прийнято в одному 

регіоні, впливають на людей, які живуть в іншому кінці світу. На сьогодні 



 

 

відстані та територіальні кордони між націями-державами вже не відіграють тієї 

ролі, як раніше [153, с.174]. Помилковим є уявлення про глобалізацію як про 

процес єдиної глобальної системи, яка основною метою свого існування вбачає 

викорінення культурного, соціального, економічного та політичного 

багатоманіття світу, тобто є прямою загрозою формування всезагальної 

одноманітності. На цю тезу Е. Хейвуд слушно зауважує, що глобалізація йде 

поряд із такими процесами, як локалізація, регіоналізація, полікультурність 

тощо [153, с. 176]. 

Враховуючи все зазначене, можемо стверджувати, що глобалізація є тим 

фактором, який створює сприятливе підґрунтя для формування позитивного 

іміджу України з точки зору зовнішнього оточення. Береться до уваги і вимір 

громадянського суспільства як детермінанти геополітичної стратегії України, 

яке цей імідж також сприймає. Саме глобалізаційні (практичні) тенденції 

здійснюють безпосередній прямий вплив на розвиток теоретичної науки, 

зокрема, у досліджуваному конкретному випадку – це суспільна потреба в 

аналізі феномену іміджу України з точки зору синергетичної парадигми. 

Україна знаходиться в зоні конфлікту за вплив між західною та східною 

соціокультурною системами. Відтак, орієнтаційний аспект як визначальна 

домінанта подальшого поступу України у процесі міжнародної ідентифікації є 

дуже актуальним для сучасної вітчизняної геополітики. Вироблення ефективної 

зовнішньої політики неможливе без урахування національно-політичної 

філософії – антропологічних, історіософських, етнопсихологічних, 

політологічних та геополітичних проблем генезису української нації. 

Українці, не маючи комплексного системного уявлення про власну 

інформаційну стратегію, поки що не можуть, або не хочуть адекватно 

презентувати свою країну назовні. Типовою помилкою є демонізація, або 

навпаки, героїзація України з притаманним наданням їй унікальної 

винятковості. Стратегічні інтереси України вимагають її інтеграції у 

європейський політичний, економічний, науковий та культурно-інформаційний 

простір. Не дивлячись на це, сьогодні Україна не приваблює в необхідній мірі 



 

 

іноземних партнерів, що в значній мірі пояснюється відсутністю позитивного 

зовнішньоекономічного та зовнішньополітичного іміджу нашої країни. 

Проблема полягає в тому, що ще нещодавно Україну не сприймали у світі як 

впливову, правову, демократичну, соціальну державу, де розбудовуються 

інститути громадянського суспільства, з якою треба рахуватися і в яку слід 

інвестувати капітали на майбутнє. 

Імідж країни – це, насамперед, система цінностей, навколо яких буде 

фокусуватися її ідентичність. Україна повинна довести, що вона 

високорозвинута і приваблива для співпраці в усіх сферах. Національний бренд 

повинен представляти країну як державу, що володіє унікальним потенціалом у 

галузі виробництва товарів і послуг, з багатим науковим і освітнім потенціалом, 

культурними традиціями, природно-рекреаційними ресурсами. Для того щоб 

створити такий бренд необхідно почати з створення брендів регіонів. 

Підготовка та реалізація цієї програми потребує використання різних 

механізмів комерційного та політичного маркетингу. Конкурентоспроможність 

слід підтримувати репутацією в боротьбі з іншими країнами за залучення 

інвестицій. Слід правильно розпорядитися і історичним багажем – побудувати 

історичний логічно-асоціативний ланцюжок. Необхідно просувати позитивний 

образ України через іноземні ЗМІ, користуючись послугами PR-агентств, 

спеціалізованих центрів, тобто, формувати в публічній сфері позитивний імідж 

країни всіма раціональними та інструментальними засобами. Вирішальна роль 

в управлінні процесами створення і просування іміджу та бренду України 

належить PR –технологіям та ЗМІ. Саме під їх впливом складається певне 

ставлення до країни та її громадян. Проблеми соціально-політичних і 

раціонально-інструментальних технологій управління процесами медіатизации 

іміджу закладені в практиці зіткнення інтересів різних політичних сил в 

інформаційному просторі. 

Пріоритетні національні інтереси України, які сприятимуть формуванню 

позитивного іміджу країни сьогодні, полягають у наступному. По-перше, у 

забезпеченні територіальної цілісності та незалежності української держави. 



 

 

По-друге, у побудові ринкової економіки, заснованої на товарному виробництві, 

з перспективою широкого виходу вітчизняних товарів на світовий ринок. По-

третє, у всілякої демократизації суспільного життя і в затвердженні 

справжнього реального народовладдя. По-четверте, у створенні умов для 

вільного розвитку і прояву індивідуальності кожної особистості, реалізації її 

духовного потенціалу. По-п’яте, в активізації євроінтеграційних процесів. По-

шосте, у зміцненні на міжнародній арені миру та безпеки. По-сьоме, у 

посиленні миротворчої ролі України. Європейська інтеграція і членство в 

Європейському Союзі є стратегічною метою України, тому що це дасть 

можливість для реалізації національних інтересів, побудови економічно 

розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі 

міжнародних відносин. Для створення, зміни та поширення ефективного іміджу 

країни необхідно витратити ще кілька років на цілеспрямовану та 

скоординовану діяльність у зазначеному напрямку: 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 іміджу), використовуючи кількісні та якісні методи дослідження; 

побудувати таку стратегію, яка повинна включати професійну модель іміджу; 

створити систему, яка б пов’язувала організації та відділи, що можуть бути 

частиною іміджу. 

Формування позитивного міжнародного іміджу України є необхідним для 

забезпечення захисту її національних інтересів, дотримання стратегічного курсу 

на європейську інтеграцію, успішної конкурентної боротьби на міжнародному 

ринку збуту та інвестицій [65, с.1]. Імідж української держави – це інструмент 

вирішення конкурентних завдань і одна з головних рушійних сил міжнародних 

відносин. 

Україна вже має певний імідж, і сьогодні потрібно говорити не про його 

створення, а про оновлення і корекцію. Українські дослідники М. Іщенко, О. 

П’єцух зазначають, що технологія оновлення іміджу України є одночасно 



 

 

відповідальною політикою і високою наукою. Тут потрібен пошук ефективних 

шляхів оптимізації масової свідомості, інформаційного оснащення 

привабливого іміджу України, відповідальність за які має взяти на себе наука. 

Залучення методології науки як основи науково-пізнавальної та практично-

перетворюючої діяльності суспільства сприяє формуванню вихідних 

методологічних ідей для всебічної модернізації суспільного життя, для 

модифікованого сприйняття та інтерпретації новітніх політичних, економічних і 

культурних трансформацій в Європі і світі [54, с.158]. Щоб громадяни 

відповідним чином реагували на імідж своєї держави, його, передусім, потрібно 

спочатку визначити, розповсюдити, зробити зрозумілим. Для реалізації стратегії 

формування позитивного міжнародного іміджу України пропонується створити 

у структурі виконавчої влади установу, до завдань якої б входило інформування 

світової громадськості про основні пріоритети та напрями зовнішньої політики 

України, проведення іміджевих зовнішньополітичних акцій та забезпечення 

комунікацій з іноземною громадськістю. 

Найважливішими серед змістових недоліків сучасного формування іміджу 

України у світовому просторі, є спроби безпосереднього руйнування наявних 

негативних стереотипів щодо ідентифікації «образу» України винятково шляхом 

їхнього спростування. Як свідчить світовий досвід, це принципово неможливо. 

Негативні стереотипи руйнуються не спростуваннями, а послідовною, 

цілеспрямованою роботою щодо поступового їх заміщення новим позитивним. 

Це означає важливість для забезпечення позитивного міжнародного іміджу 

України здійснення ґрунтовного моніторингового дослідження, спрямованого 

на виявлення негативних стереотипів, що ототожнюються з українською 

державою та, відповідно, її громадянами. На основі цієї систематичної роботи 

формується комунікативна матриця заміщення негативів новою позитивною 

конкретикою. Е. Фромм наголошував на тому, що людині як істоті, яка шукає 

свій сенс, важливо спиратися на певну систему моральних координат, розділяти 

добро і зло, щоб протистояти зовнішнім обставинам. Якщо людина чітко 

ідентифікує себе з певним суспільством, бачить себе частиною якоїсь групи чи 



 

 

колективу, вона «обростає моральними коренями», оскільки суспільство 

пропонує їй певну систему координат, яка допомагає всім колективно вижити в 

найскладніших ситуаціях. [148, с.44]. 

Зовнішньополітичний імідж України в сучасних умовах слід розглядати як 

своєрідний різновид проектної діяльності, що передбачає: цілеспрямоване 

формування позитивного ставлення до країни потенційних міжнародних 

партнерів, інвесторів, туристів; просування елементів іміджу, які засвідчують 

неповторність країни у світі; проведення міжнародних PR-кампаній тощо. В 

основі сучасної PR-програми формування іміджу України повинна стати 

національна ідея. Вона повинна об’єднати, злити воєдино всі позитивні 

характеристики, якими відзначено історичний, соціокультурний, географічний, 

геополітичний, індустріальний і модерністський імідж України. В якості такої 

центральної іміджевої ідеї можна запропонувати об’єднати основні грані іміджу 

країни, представлені наступними архетипами і героями: історичний образ: 

архетип героя, захисника Вітчизни, здатного згуртувати, об’єднати країну; 

географічний образ: Україна-центр Європи; індустріальний образ: аграрний 

сектор і унікальні комори сировини; модерністський образ: унікальні наукові 

кадри, розвинена фундаментальна наука. Один з можливих центральних 

слоганів PR-програми може бути таким: «Україна – країна унікальних ресурсів і 

можливостей, у якої є шанс рухатися вперед». Сучасний статус України у 

міжнародних відносинах та прагнення проводити зовнішню політику на основі 

національних інтересів зумовлюють потребу в переосмисленні як загальних 

механізмів сприйняття інших суб’єктів міжнародних відносин, так і врахування 

при цьому суто українських особливостей політичного розвитку, тому 

надзвичайно важливою у дослідженні цієї теми є «Я-концепція» 

(самосприйняття) України, про яку йшлося у попередньому підрозділі. Таким 

чином, національна ідея країни створюється виходячи з її території, природного 

та людського потенціалу. При цьому образ країни осмислюється через 

архетипічні образи, оскільки вони присутні в свідомості кожного людини, і 

значить зрозумілі будь-якому. 



 

 

На сучасному етапі іміджева політика України потребує оптимізації тактичного 

інструментарію. Дослідницький алгоритм такої оптимізації передбачає 

поетапне використання комунікативних тактик. Насамперед, слід запровадити 

ефективний національний брендінг України, результати якого здебільшого 

залежать від моделі конкурентної ідентичності. Як зазначає відомий 

британський дослідник Г.Сзонді, національний брендінг – це стратегічна 

самопрезентація країни з метою створення капіталу репутації за допомогою 

просування економічних, політичних, соціальних інтересів в самій країні та за її 

межами [180]. Відповідно до шестикутника С. Анхольта, складовими 

національного брендингу є люди, культура та спадщина, експорт, зовнішня і 

внутрішня політика, туризм, інвестиції [8, с.36-44]. Отже, структурними 

компонентами брендінгу України повинні бути: інвестиційна та туристична 

привабливість, якість експортних товарів, унікальні природно-рекреаційні 

ресурси, гостинність та культура українського населення тощо. 

 Результати брендінгу доцільно закріпити застосуванням тактик міжнародного 

PR та пропаганди, активним використанням у PR-діяльності сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій мережі Інтернет (електронного паблік 

рілейшнз). Цей інструментарій електронного PR, який включає в себе цілу 

низку ефективних засобів комунікації із громадськістю, комплексне 

використання яких може стати дієвим, економічно вигідним та, враховуючи 

стрімкий розвиток мережі Інтернет, стає дедалі перспективнішим фактором 

формування та підтримки міжнародного іміджу держави. Для підвищення рівня 

поінформованості громадян іноземних держав про Україну необхідно 

забезпечити налагодження функціонування інформаційних центрів, здійснення 

супутникового мовлення в інформаційному просторі іноземних держав 

українською та іноземними мовами, включення вітчизняних телепередач до 

пакетів програм, що транслюються за кордоном кабельними мережами. 

Таким чином, головними елементами PR-програми формування позитивного 

іміджу України повинні стати наступні: створення координуючого центру, 

відповідального за розробку ідеології програми і контроль за її виконанням; 



 

 

створення єдиної інформаційної системи та застосування інноваційних методів 

в інформаційному просторі; задоволення потреб суспільства, держави, суб'єктів 

діяльності, громадян в отриманні, використанні та поширенні інформації, 

захисті їх прав і свобод; насичення інформаційного простору країни позиційної 

друкованою продукцією та розробка нових українських Інтернет-сайтів 

(різними мовами); збільшення кількості українських інформаційно-культурних 

центрів за кордоном і установ, які поширюють позитивну інформацію про 

Україну; інтенсифікація проведення інформаційної роз’яснювальної роботи з 

дипломатичними установами та місіями в країні перебування: контактів з мас-

медіа, висвітлення позицій держави в міжнародних відносинах, пропагування 

своєї зовнішньої політики. 

Сьогодні Україна має великий потенціал невикористаних можливостей для 

забезпечення і просування своїх національних інтересів на міжнародній арені, 

серед яких головна роль належить зовнішньополітичним технологіям паблік 

рілейшнз. Застосування РR–технологій, є важливим фактором політичної 

соціалізації мас, які формують громадську думку щодо найважливіших 

політичних проблем, створенні позитивного іміджу. Успішне просування 

національних інтересів у міжнародних відносинах зумовлює необхідність 

розробки спеціальних моделей формування зовнішньополітичного іміджу 

України, комунікаційних та РR-програм. 

В сучасних умовах розв’язання проблеми формування міжнародного 

позитивного іміджу України ускладнюється існуванням таких негативних явищ 

всередині країни, як відчуження влади від народу, наявність корупції в усій 

системі державних і громадських відносин,  слабка сприятливість соціальних 

інститутів до стратегій інноваційного розвитку, низький рівень економіки, 

неефективний соціальний захист тощо. Характер уявлень про себе і про своє 

місце у світі («внутрішній імідж») справляє неоднозначний вплив на 

сприйняття країни за її межами («зовнішній образ»). Для того, щоб імідж 

України сприймався, позитивно на міжнародній арені, він повинен бути 

правдивим, яскравим і конкретним. Імідж України повинен ідентифікуватися 



 

 

конкретно з нашою країною, ґрунтуватися на певних рисах і ознаках, 

притаманних тільки їй. 

Як слушно з цього приводу зазначив Л. Губерський, — заходи, спрямовані на 

формування позитивного іміджу, повинні охоплювати безпосереднє 

централізоване розповсюдження статистичної та довідкової інформації про 

Україну, організацію поїздок представників іноземних держав, міжнародних 

організацій, іноземних ЗМІ; встановлення постійних контактів із впливовими 

політиками, політологами, представниками ЗМІ в різних країнах світу [55, 

с.120]. 

Отже, ідеологічною основою формування міжнародного іміджу України є єдина 

стратегія, яка розробляється, підтримується і реалізується, насамперед, 

державними інститутами. Проблема формування міжнародного позитивного 

іміджу України може бути вирішеною за умови наявності конкретної концепції, 

яка відображатиме національне і культурне різномаїття країни. Важливу роль в 

цьому процесі відіграє здатність України несиловими методами завоювати та 

утримати свій авторитет, визнання і повагу міжнародної спільноти. 

 

Висновок ІV розділу 

Окреслені концептуальні засади дозволяють визначити поняття, інформаційно-

когнітивні та онтологічні підстави формування позитивного іміджу країни в 

теоретико-методологічних координатах конструювання соціальної реальності. 

Функціонування позитивного іміджу країни обумовлене його просуванням, 

закріпленням і сприйняттям у масовій свідомості, виступає як безперервний 

хвилеподібний процес, схильний до підйомів і спадів в залежності від 

політичних, соціально-економічних умов, що склалися в країні, її культурно-

історичного контексту. 

Політичний імідж, як компонент системи політичного світосприйняття, можна 

визначити як особливого роду образ-уявлення про конкретний публічний 

політичний об’єкт (персоніфікований, інституційний, ідеологічний), який 

стихійно або цілеспрямовано створюється у масовій політичній свідомості, за 



 

 

допомогою асоціацій гіперболізує іманентні характеристики об’єкта, що 

сприймається, та наділяє його додатковими властивостями. 

Авторське розуміння процесу формування і трансляції позитивного іміджу 

країни виходить з того, що імідж – це комунікативно-когнітивне процесуальне 

явище і символічно-смислова матриця, що представляють собою сукупність 

поглядів, які формують репутаційне уявлення про країну за допомогою 

тематично виражених семіотичних структур. Щоб імідж країни був стійким, він 

повинен будуватися на чіткій, що не піддається впливу часу, платформі – 

філософії, цілях та цінностях. Основою, ідеологічним фундаментом такої 

платформи, на нашу думку, є національна ідентичність, яка зводиться до двох 

фундаментальних складових: політичної та соціальної. 

Необхідною умовою вдалої реалізації зовнішньополітичного курсу країни є 

залучення політичних технологій, медіа-інформаційного потенціалу, як 

найважливіших інструментарієв впливу на суспільну свідомість. Політичні 

технології забезпечують формування іміджу країни і являють собою сукупність 

послідовно застосовуваних процедур, прийомів і способів діяльності, 

спрямованих на найбільш оптимальну і ефективну реалізацію цілей і завдань 

конкретного суб’єкта. Вони розглядаються як системний процес обміну 

інформаційними потоками на міжнародному рівні, призначений забезпечити 

формування та підтримання позитивного міжнародного політичного іміджу 

країни й просування її національних інтересів. 

Зовнішній державний PR – це діяльність з побудови стійкого позитивного 

іміджу країни і формуванню певної думки у закордонної аудиторії. Основне 

завдання PR – конструювання об’єктів визначених іміджу у відповідності з 

поставленими цілями, за визначеними програмами, забезпечення необхідними 

технологіями. 

Одним із шляхів розв’язання проблеми формування міжнародного позитивного 

іміджу України, є зміни в ментальності та системі цінностей громадян. 

Дослідження проблемності цього питання доводить, що імідж є потужним 

важелем впливу на громадську думку і соціальну практику. Формування 



 

 

позитивного міжнародного іміджу України повинно бути побудовано на основі 

врахування векторів її зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 

активності. 

Імідж – це швидко і постійно мінливий феномен, але він повинен формуватися 

на основі постійних базових цінностей держави з урахуванням менталітету 

нації.  Пріоритетами, що забезпечують позитивний зміст іміджу, мають стати 

ідеї національно-культурної та історичної ідентичності, соціальної стабільності, 

національної свідомості та толерантності; патріотизму, використання героїчного 

історичного пафосу, наукових досягнень світового рівня; поширення інформації 

про перспективні галузі української економіки (літакобудування, 

суднобудування, виробництво ракетної та космічної техніки, інтелектуальні 

системи та унікальні високі технології) як символи української національної 

ідентифікації тощо. Успішний імідж залежить від якості інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема, PR-технологій, від сили їх впливу на 

соціальних суб’єктів, насиченості їхнього змісту. В сучасних умовах 

актуалізується потреба у суспільно-політичній стабілізації та національній 

консолідації, дієвим чинником яких є розвиток громадянського суспільства як 

фактору ініціювання та оптимізації позитивного міжнародного іміджу України. 



 

 

ВИСНОВКИ 

1. В результаті проведеного дослідження виявлено, що імідж людини, будучи 

виявом її соціалізації, являється засобом регуляції суб’єкт-об’єктних відносин, 

виступаючи, водночас, модальною характеристикою як суб’єкта, так і об’єкта 

соціальної взаємодії. Цілісного філософського осмислення проблема іміджу 

здобуває в межах сучасної філософії, однак тема іміджу була актуальною для 

людини з найдавніших часів. 

Історичними етапами розвитку світогляду були міф, релігія та філософія, й 

кожен з цих етапів характеризує свій рівень самоусвідомлення особи: від 

повного розчинення, злиття з природою та соціумом, родом в умовах первісного 

міфологічного суспільства до індивідуалізації самоусвідомлення в умовах 

поширення філософського типу світогляду. 

В традиційному суспільстві самоусвідомлення людини відбувалося в межах 

уніфікованої загальноприйнятої традиції, пов’язаної з домінуванням певного 

типу культури, державної влади, соціальних зв’язків тощо. Держава створювала 

відповідні об’єктивні умови, в яких сама була зацікавлена, у свідомості людей 

закріплювалися загальноприйняті форми й категорії мислення, соціальні 

стандарти, рамки сприймання подій та явищ світу тощо. Так створювалися 

обставини для утвердження в суспільстві консенсусу щодо певної сукупності 

незаперечних істин, спільних та обов’язкових до виконання для всього 

населення країни. Переважно – це істини так званого здорового глузду, що 

забезпечували соціальний порядок, мир, злагоду, плідну працю, добробут 

суспільства. «Підкорення встановленому порядку є результатом домовленості 

між когнітивними структурами, які колективна історія (філогенез) й 

індивідуальна історія (онтогенез) втілила в тілах, та об’єктивними структурами 

світу, до якого вони застосовуються». [26, с.24]. Таким чином, в державі 

встановлювався символічний порядок, що був ґрунтовним й доволі міцним 

завдяки зовнішнім логічним зв’язкам та внутрішнім об’єктивним структурам 

соціального світу. Одночасно встановлювався й тип підкорення, який П. Бурд’є 

називає доксичним, що характеризується визнанням легітимності, зв’язком на 



 

 

несвідомому рівні з встановленим порядком. Йдеться про формування докси 

або догми, зафіксованої у людини на підсвідомому рівні, завдяки залученню 

ряду несвідомих структур до процесу символічного підкорення наряду зі 

структурами об’єктивними. Держава, усвідомлюючи важливість контролю над 

масовою культурою, над загальнодоступними культурними засобами впливу, 

трактувала їх як засоби управління масою. 

Культура з успіхом використовується у якості засобу навіювання або 

маніпулювання громадянами, як елемент успішної та сильної державної 

політики, через що з часом вона починає тяжіти до омасовління, втілюючись у 

феномені масової культури. Імідж людини в такому символічному суспільстві, 

як власне й будь-які інші характеристики людини, з необхідністю мав 

відповідати та відповідав доксі (догмі), фактично – соціальному статусу особи. 

Бажання проявити власну оригінальність розглядалось як порушення норми, 

руйнування порядку, тому в умовах такого суспільства йшлося про імідж як про 

образ, типовий для представників певного соціального стану, суспільної 

верстви тощо. Він не був і не міг бути індивідуалізованим, а відображав 

загальноприйняті уявлення, норми, традиції. 

Імідж людини, виступаючи наслідком засвоєної культурної норми, був засобом 

її вписання та ідентифікації з певною соціальною верствою, побудови 

оптимальної моделі системи соціальних взаємодій всередині суспільства 

(держави), встановлення символічного порядку панування й підкорення, 

легітимації соціальних норм. Соціальні ідентифікації передбачали вироблення 

образу ідеальної людини-представника свого класу, соціальної верстви, роду 

або клану. Слідування такому образу й складало сутність вибору іміджу 

особистості. 

В посттрадиційному суспільстві імідж розглядається з позицій пануючого 

принципу «тілоцентризму» та забезпечує можливість підкреслення 

індивідуальних властивостей та характеристик людини, сприяючи задоволенню 

її амбіцій – політичних, кар’єрних, соціальних тощо. 



 

 

2. Розроблена теоретична структурна модель іміджу сприяє поглибленому 

аналізу останнього з точки зору: 

– його функціонального навантаження (пізнавальна (інформаційна) функція; 

функції економії мислення соціальних суб’єктів; соціального оцінювання або 

номінативна; керівництва до дії або регулятивна функція; соціально-

комунікативна; самореалізації, самототожності та самотрансцендування та 

адресна функції); 

– рівнів сприйняття (само-імідж, пропонований та сприйнятий імідж) та 

характерних рис існування іміджу (виявляє своє існування лише в умовах 

суспільства; суб’єктом іміджу завжди виступає людина; характеристики іміджу 

залежать не лише від самого об’єкта, але й від особливостей конкретного 

суспільства; усталений імідж визначає характер подальшого сприйняття 

об’єктів, сприяє формуванню стійкого ставлення до даного об’єкта, слугує 

підставою для суб’єктивного вибору адекватної моделі поведінки тощо); 

– за ознаками та видами: об’єкт відображення, спосіб подачі, стратегії, носії, 

формально-есенціальні ознаки, мета; 

– етичних, психологічних, соціологічних, культурно-історичних критеріїв 

іміджу. 

3. Поняття «образ» та «імідж» є взаємопов’язаними, при чому поняття образу 

виступає родовим та базовим щодо поняття іміджу, визначаючи його змістовне 

навантаження. Тема образу людини у класичній філософії розглядалась та 

досліджувалась на більш загальному теоретичному рівні – в контексті 

когнітивної, етичної, естетичної проблематики. Результатом таких досліджень 

стало створення певного трансцендентального ідеалу людини, в межах якого 

увага сконцентровувалась на людській духовності, її внутрішньому світі. 

Теоретичний ідеал відображався в соціально затребуваному образі людини, що 

містив строгі вимоги до того, якою вона має бути, щоб отримати соціальне 

визнання. У початковому своєму значенні поняття іміджу використовувалось 

для позначення зовнішніх характеристик – образу як картинки, презентації 

об’єкта. Надалі його змістовне навантаження було розширене та поглиблене до 



 

 

праксеологічних, психологічних, культурно-історичних, соціологічних, 

аксіологічних, семантичних та інших конотацій. Імідж визначається як цілісний, 

якісно визначений образ об’єкта, що стійко існує та відтворюється в масовій або 

індивідуальній свідомості. 

4. В постмодерній філософії імідж розглядається з точки зору динамізму, 

симуляції сенсів, фрагментації життя та підміни реальності світом образів (в 

тому числі віртуальних), симулякрів. Відбувається перехід від статусної 

ідентифікації особистості до рольової. Це надає іміджу соціально-

психологічного змісту, який розкривається у складності та проблемності 

самототожності, самоідентифікації, самотрансцендуванні та відповідальності 

сучасної людини. Якщо статусний світ побудований ієрархічно-вертикально, то 

рольовий – горизонтально, в ньому нівелюються всі статуси, соціальні індивіди 

з точки зору їхнього потенціалу стають рівнозначними один одному. 

Усвідомлюючи власну неповторність та оригінальність, людина прагне 

маніфестувати це усвідомлення різноманітними способами. Імідж виникає та 

коригується в результаті сприйняття та супутнього фільтрування інформації, що 

надходить із зовнішнього середовища про даний об’єкт крізь мережу діючих 

стереотипів. В умовах масового суспільства іноді маніфестування людиною 

себе виявляється у «втечі» від себе. Абсолютизація свободи призводить до її 

подолання, відмови від відповідальності за її наслідки, розмивання меж та 

втрату сенсів самої особистості. В гонитві за свободою та неповторністю 

руйнується цілісність особистості, вона набуває рис калейдоскопічної 

фрагментарності на фоні множинності сенсів та їх розуміння. 

5. Досліджений соціальний потенціал іміджу з точки зору його впливу на 

соціального суб’єкта в контексті проблем суспільного лідерства, маніпуляції 

свідомістю тощо. З’ясовані соціокультурні контексти формування іміджу через 

експлікацію соціальної взаємодії між суб’єктом та об’єктом. 

Людина, а також ринково, політично чи соціально орієнтовані результати її 

діяльності: ідеї, товари, послуги – все це являється об’єктом іміджу. Водночас, 

людина, в свідомості якої формується імідж даного об’єкта – це суб’єкт іміджу. 



 

 

Уявлення про суб’єктів іміджу формуються на підставі безпосередніх контактів, 

насамперед, на основі символічних уявлень у межах суспільних комунікацій. 

Вибудовується воно внаслідок злиття уявлень суб’єкта іміджу про себе і 

зафіксованих засобами масової комунікації думок про нього. У якості об’єкта 

іміджу може поставати все, що здатне скласти певне враження на людей. 

Загальні характеристики іміджу об’єкта (валентність, сила, визначеність) також 

залежать від особливостей конкретного суспільства (його цінностей, норм, 

традицій, установок тощо). Тож людина, як істота соціальна, може поставати як 

суб’єктом, так і об’єктом іміджу. 

Розуміння людини як суб’єкта іміджу дозволяє проаналізувати філософські 

рецепції соціального суб’єкта. У античній філософії уявлення про соціальний 

суб’єкт мало переважно онтологічний характер. В середні віки, особливо в 

філософії Нового часу, гносеологічний суб’єкт виступає перетвореною формою 

уявлень щодо соціального суб’єкта. З кінця ХІХ ст. уявлення про соціальний 

суб’єкт виражають соціальну природу людини. У філософії ХХ ст. з’явилися 

нові виміри поняття соціального суб’єкта: ним позначали не пролетаріат, а 

народні чи суспільні маси, що увібрали в себе «прошарки» попереднього 

класового суспільства. Оперуючи уявленнями про соціальні позиції та ролі, 

структурний функціоналізм розглядає соціального суб’єкта як похідного від 

функціонування об’єктивних соціальних структур. 

У філософії постмодернізму соціальний суб’єкт втрачає соціальне обличчя та 

творчу індивідуальність, персональні духовні риси й самототожність, 

«розчиняючись» у тексті, дискурсі, несвідомому, зберігаючи здатність до 

пародійного цитування, декострукції та гри. Актор заміщує соціального 

суб’єкта в постмодерністській ситуації «смерті суб’єкта». Наряду з такими 

уявленнями вельми продуктивними є сучасні спроби теоретичної «вбудови» 

соціальності в людську тілесність. Такі дослідження інспірують 

антропологічний оптимізм «відродження суб’єкта» в сучасній культурі. Отже, 

еволюція соціального суб’єкта охоплює його зміни від онтологічного до 



 

 

гносеологічного (класична філософія) та соціального (некласична) змісту, від 

«смерті» до «відродження» суб’єкта в філософії постмодернізму. 

Суб’єкт іміджу формує герменевтику розуміння, специфіку внутрішнього змісту 

та ціннісно-функціональне його навантаження. В сучасному світі імідж 

перетворюється на елемент міфотворчості та набуває характеру техніки 

навіювання потрібних значень, маніпулювання свідомістю. Він стає 

самостійним феноменом, набуваючи власних функцій, структуруючись та 

перетворюючись на потужну техніку впливу на індивідуальну та суспільну 

свідомість, на засіб конкурентної боротьби, несилового примусу, формування 

суспільної думки, загальних настроїв та очікувань. Контрольованість процесу 

створення іміджу відкриває широкі можливості для прагматично-утилітарного 

його використання. Імідж використовується для формування й маніпулювання 

суспільними настроями, діями, процесами, що робить його доволі небезпечною 

зброєю в «нечистих руках». Адже в результаті маніпуляцій суб’єкт іміджу 

трансгресує до рівня об’єкта маніпуляцій, втрачаючи незалежність мислення, 

власну цілісність. 

6. Дістало подальший розвиток дослідження соціального потенціалу іміджу з 

точки зору його впливу на соціального суб’єкта в контексті проблем суспільного 

лідерства. Лідерство – універсальний за своєю природою феномен суспільного 

життя. Воно присутнє в будь-якій сфері людської діяльності, для існування якої 

потрібна стратифікація: виділення керівників і підлеглих, лідерів і 

послідовників. 

В сучасній науці існує декілька основних підходів щодо визначення та 

трактування лідерства: соціологічний підхід розглядає лідерство в межах 

соціальної системи; психологічний підхід досліджує особливості постаті лідера 

та його вплив на інших; економічний підхід розкриває лідерство як ефективні та 

успішні інновації у високотехнологічному бізнесі, домінування за показниками 

діяльності підприємства; управлінський підхід – лідерство охоплює розробку, 

планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, наділення 

повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних 



 

 

цілей; політологічний підхід – політичне лідерство – це процес взаємодії між 

людьми, в ході якого наділені реальною владою авторитетні люди здійснюють 

легітимний вплив на суспільство, яке добровільно віддає їм частину своїх 

політико-владних повноважень і прав. 

Філософський підхід узагальнює різноманітні тлумачення лідерства, сутність 

якого розкривають численні концепції та теорії, що склалися в історії та 

соціальній філософії. Теоретики-класики намагалися осягнути та розробити 

ідеальні концепції лідерства. Сучасні дослідники аналізують не ідеали 

лідерства, а те, яким воно є насправді. 

Таким чином, в межах соціально-філософського пізнання феномен лідерства 

може розглядатися, по-перше, як різновид влади, носієм якої виступає одна 

людина або група осіб; по-друге, як соціальна позиція, пов’язана з прийняттям 

рішень; по-третє, як вплив на інших людей. Така диференціація у тлумаченні 

поняття свідчить про те, що на початку XXІ ст. проблема лідерства набула 

міждисциплінарного характеру. 

7. Досліджені основні соціально-філософські аспекти та концепції формування 

міжнародного іміджу країни як важливого інструменту політичної, соціальної, 

економічної стабільності суспільства. Визначено роль і значення сучасних 

політичних технологій для оптимізації зовнішньополітичного іміджу країни, 

вивчені інформаційно-когнітивні та онтологічні підстави його творення. 

Формування і трансляція міжнародного політичного іміджу – це складний і 

багатоступінчатий процес, що включає в себе стадії. Найбільш важливими є: 

визначення очікувань і вимог цільової аудиторії до політичного лідера чи партії; 

впровадження необхідних характеристик у імідж; просування сформованого 

іміджу за допомогою засобів масової комунікації; постійне коректування 

основних параметрів іміджу відповідно до потреб цільової аудиторії. Імідж 

країни функціонує як образ-уявлення, в якому поєднуються зовнішні і 

внутрішні характеристики об’єкта, структура і зміст яких відображають 

соціальну реальність. Імідж включає семіотичні, когнітивні і власні образні 



 

 

складові, в ньому поєднано раціональні (судження) і емоційні (відносини, 

оцінки), усвідомлені і  малоусвідомлені компоненти. 

Конструювання іміджу країни здійснюється через позиціонування унікальності, 

особливих рис, властивостей країни (держави) як психологічно сприйманого 

об’єкта з метою підвищення репутаційного статусу для соціальних суб’єктів. 

Імідж в просторі соціального пізнання та соціально-філософської рефлексії 

відображає соціальну реальність, містить символи, міфи, стереотипи і включає 

семіотичні, когнітивні й образні складові. Інформаційно-когнітивна складова 

іміджу країни включає: знання про сучасну соціально-політичну, економічну та 

культурну реальність; знання про історичне минуле; аксіологічно-пізнавальні 

оцінки. В цілому, це уявлення про країну, що існують у свідомості різних груп 

та зовнішніх суб’єктів сприйняття. Таким чином, імідж країни опосередковано 

у вигідному світлі відображає базові національні цінності й прагнення держави 

щодо їх ствердження та просуванні на міжнародному просторі. 

Імідж країни − це динамічний комплекс об’єктивно існуючих, сформованих як 

цілеспрямовано, так і стихійно, суб’єктивно сприйманих характеристик 

конкретної країни, який склався в масовій свідомості аудиторії і має емоційне 

забарвлення. Імідж країни являє собою актуальний образ, що формується 

протягом тривалого періоду часу на основі умовно-статичних характеристик: 

географічного розташування, кліматичних особливостей, етнічного та 

релігійного складу населення, культурно-історичних і ін. 

Імідж держави включає в себе уявлення про політичну організацію суспільства, 

владні інститути, механізми реалізації влади, він формується в порівняно 

короткий часовий період і володіє великими можливостями трансформації, 

ґрунтуючись переважно на умовно-динамічних характеристиках, таких як 

політико-правова система, рівень розвитку економіки, ступінь розвитку 

демократичних інститутів тощо. Отже, імідж держави – структура більш 

динамічна, що легше піддається коригуванню. Зовнішньополітичний імідж 

держави – це цілеспрямовано сформований образ країни, покликаний чинити 

вплив (емоційний, політичний, економічний тощо) і формувати суспільну думку 



 

 

про неї серед закордонної аудиторії. Найважливішого значення для формування 

позитивного іміджу як країни, так і держави, у світовому співтоваристві, має 

позитивна самоідентифікація громадян зі своєю країною (державою). 

Політичні технології забезпечують формування іміджу країни і являють собою 

сукупність послідовно застосовуваних процедур, прийомів і способів діяльності, 

спрямованих на найбільш оптимальну і ефективну реалізацію цілей і завдань 

конкретного суб’єкта. Вони розглядаються як системний процес обміну 

інформаційними потоками на міжнародному рівні, призначений забезпечити 

формування та підтримання позитивного міжнародного політичного іміджу 

країни й просування її національних інтересів. Щоб імідж країни був стійким, 

він повинен будуватися на чіткій, що не піддається впливу часу, платформі – 

філософії, цілях та цінностях. Експлікація і репрезентація позитивного іміджу 

здійснюється на двох рівнях: саморефлексії експертів і символічному 

конструюванні за допомогою політичних технологій, PR та ЗМІ. Отже, імідж 

країни – це не тільки відображення дійсності, а й її реконструкція за допомогою 

інформаційно-комунікаційних, політичних технологій. 

8. Дослідження проблемності формування міжнародного позитивного іміджу 

України доводить, що імідж є потужним важелем впливу на громадську думку і 

соціальну практику. Для підвищення ефективності репутаційного статусу 

України необхідно використовувати всі комунікаційні канали та практики 

органів державної влади. Оптимізація репутаційного статусу України потребує 

не лише економічного зростання і технологічної модернізації, а й реального 

оновлення існуючої політичної системи. Причинами, що гальмують даний 

процес, є: відсутність чіткої продуманої державної політики щодо формування 

іміджу країни, низький рівень активності органів виконавчої влади, 

недосконалість окремих положень законодавчого регулювання, недостатня 

інтегрованість України у міжнародний інформаційний простір, слабка 

матеріально-технічна база тощо. 

Пріоритетами, що забезпечують позитивний зміст іміджу, мають стати ідеї 

національно-культурної та історичної ідентичності, соціальної стабільності, 



 

 

національної свідомості та толерантності; використання героїчного історичного 

пафосу, наукових досягнень світового рівня; поширення інформації про 

перспективні галузі української економіки як символи української національної 

ідентифікації тощо. Успішний імідж залежить від якості інформаційно-

комунікаційних технологій, від сили їх впливу на соціальних суб’єктів, 

насиченості їхнього змісту. В сучасних умовах актуалізується потреба у 

суспільно-політичній стабілізації та національній консолідації, дієвим 

чинником яких є розвиток громадянського суспільства як фактору ініціювання 

та оптимізації позитивного міжнародного іміджу України. 
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