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Заміна реальних політичних дій їх образами дозволяє зберігати соціаль-
но-політичну діяльність у вигляді імітацій та симулякрів, одночасно забез-
печуючи успіх тим кандидатам, чий імідж як ресурс влади є легітимним. 
Усе це веде до віртуалізації політичних інститутів і перетворює інформа-
ційний простір на засіб і середовище політичної боротьби.

В інформаційному суспільстві змінюються форми і способи виконання 
акторами соціально-політичних практик своїх функцій — актуальним став 
«електронний уряд». Створені з метою реалізації концепції електронного 
уряду офіційні сайти сьогодні досить ефективні для накопичення і трансля-
ції її символічного капіталу. Найбільш важливими для формування симво-
лічного капіталу влади є публікації про виконані завдання, згадки про 
успіхи владних ініціатив, тексти програмних, стратегічних документів, 
офіційні коментарі до ключових подій тощо. Наслідком поширення інфор-
маційно-комунікаційних технологій в Україні став бурхливий розвиток 
«соціальних мереж». Представники офіційної влади сьогодні використову-
ють їх також для актуалізації свого віртуального образу і формування по-
зитивного іміджу. У сучасних українських умовах політичний дискурс 
поступово переміщується в альтернативний медійний простір засобів масо-
вої комунікації. 

таким чином, символічний капітал влади завдяки посередницькій ролі 
засобів масової комунікації здатний до перетворення суспільства, що ви-
ражається не тільки у формуванні легітимних структур свідомості, а й 
у здатності до зміни соціально-політичного мислення мас, яке призводить 
до конвертації віртуальності символічного капіталу влади в реальність со-
ціальних змін. У сучасному медіакратичному суспільстві йде процес по-
ступового перетворення парламентсько-представницької системи в медіа-
представницьку. Засоби масової комунікації стають одним із ключових 
важелів соціальних трансформацій і ефективним інструментом реалізації 
символічного капіталу влади.

В. Д. Воднік, кандидат філософських наук, доцент

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України» 
«національна безпека — захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 



255

Наукове життя

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 
потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяль-
ності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної 
політики, охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інновацій-
ної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова 
та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, 
житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав 
власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та 
митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських 
послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної 
політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського 
господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики 
та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання 
надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і на-
вколишнього природного середовища та інших сферах державного управлін-
ня при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або ре-
альних загроз національним інтересам».

Україна потребує цілеспрямованої, послідовної та систематичної роботи 
з оптимізації державного іміджу всередині країни і за кордоном.

Національна безпека України забезпечується шляхом проведення ви-
важеної державної політики відповідно до прийнятих в установленому по-
рядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, 
соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та 
інших сферах.

Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки 
України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекват-
них характеру і масштабам загроз національним інтересам.

З урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяль-
ність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своє-
часному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх 
загроз національній безпеці, захисті суверенітету і територіальної ціліснос-
ті нашої країни, безпеки її прикордонного простору, піднесенні економіки, 
забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи державної 
влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-полі-
тичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі, підтри-
манні на належному рівні її оборонного потенціалу й обороноздатності, 
радикальному поліпшенні екологічної ситуації.
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Основними напрямами державної політики з питань національної без-
пеки України у зовнішньополітичній сфері є: проведення активної міжна-
родної політики України з метою: 

– створення сприятливих зовнішньополітичних умов для прогресивного 
економічного і соціального розвитку України; 

– запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення по-
сягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших 
держав; 

– забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та 
регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європей-
ському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного 
партнерства з російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також 
з іншими державами світу; 

– сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують 
з Україною; 

– участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під 
егідою ООН, ОбСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки, а також 
у рамках міжнародних договорів України; 

– участь у заходах щодо боротьби з міжнародними організованими зло-
чинними угрупованнями та міжнародним тероризмом, протидія поширенню 
ядерної та іншої зброї масового ураження і засобів її доставки; 

– адаптація законодавства України до законодавства Європейського  
Союзу.

Позитивне сприйняття нашої країни різними цільовими аудиторіями є 
фактором, який безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток 
нашої держави, сприяючи вирішенню її зовнішньополітичних та зовніш-
ньоекономічних завдань, а також внутрішніх соціально-економічних проб-
лем (шляхом розширення поінформованості міжнародного співтовариства 
про потенціал нашої країни та незаперечні позитивні процеси в житті укра-
їнського суспільства, збільшення притоку інвестицій, інтенсифікацію інно-
ваційного процесу, розширення бізнесових контактів, розвиток експортно-
го потенціалу, зростання туристичної складової наповнення бюджету, 
зміцнення гуманітарних контактів тощо).

Відтак забезпечення позитивного міжнародного іміджу України є важ-
ливим напрямом захисту та просування її національних інтересів, включа-
ючи реалізацію стратегічного курсу нашої держави на європейську та євро-
атлантичну інтеграцію, а також успішність країни в конкурентній боротьбі 
на міжнародних ринках збуту та інвестицій.


