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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ ТА АБРЕВІАТУР 

 

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ 

3D – процес кінозйомки, який надає тривимірну якість кінозображенню. 

Анімація – вид кіномистецтва, твори якого з’являються шляхом зйомки 

послідовних фаз руху мальованих (графічна мультиплікація) або об’ємних 

(об’ємна мультиплікація) об’єктів. 

Апроксимація – метод, що полягає в заміні одних об’єктів іншими, в 

якомусь сенсі близькими до вихідних, але більш простими. У переносному 

значенні вживається у філософії як метод наближення, вказівка на приблизний, 

неостаточний характер. 

Бокс-офіс – термін, застосовуваний в кінопрокаті та театрі, що позначає 

виручку від продажу квитків. 

Вікарний досвід (вікарне навчення) – засвоєння на основі спостереження 

за чужою агресивною поведінкою. Іноді перекладається як «непряме навчання». 

Геокультура – процес і результати розвитку географічних образів в 

конкретній культурі, а також «накопичення», формування традиції культури 

осмислення цих образів. Певна культура «колекціонує» певні географічні образи, 

набуваючи при цьому ті чи інші образно-географічні конфігурації. 

Держава середньої сили – суверенна держава, яка не є наддержавою або 

великою силою, але все ж таки має значний вплив на перебіг міжнародних подій і 

міжнародне визнання. 

Дипломатія розваг – тип публічної дипломатії, який включає в себе обмін 

ідеями, інформацією та інших аспектів культури і мистецтва між державами та їх 

народами з метою сприяння взаєморозумінню. 

Дискурс – мовна структура певної ідеології або механізм функціонування 

ідеологічних змістів в мові. 

Ідентичність місця – охарактеризовується як набір значень, які відрізняють 

одне місце від інших. Вона виростає з історичного, політичного і культурного 

дискурсів місця, формуючись під впливом різного роду типів боротьби, 
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притаманних місцевості: боротьба між людьми, боротьба людини із стихіями, 

боротьба стихій тощо. 

Кодекс Хейса – система самоцензури, запроваджена голлівудськими 

студіями, що регулювала зміст американських фільмів з 1934 по 1968 pp. Кодекс 

був розроблений Американською асоціацією кінокомпаній на чолі з Уїллом X. 

Хейсом у 1930 р. 

Мок’юментарі – жартівливі або сатиричний роботи (у вигляді фільмів), 

представлені в стилі документального фільму. 

Злісна проблема – згідно концепції Хорста Ріттеля, це проблема, яку 

складно або неможливо вирішити внаслідок неповноти, суперечності або 

мінливості інформації і вхідних умов. 

Плейсбрендинг – напрям державної політики із розробки та імплементації 

стратегії визначення бренду міста, країни або регіону, спрямований на 

покращення іміджу місцевості. 

Пріквел – фільм, який, на противагу сіквелу, розповідає передісторію подій 

іншого фільму. Зазвичай, пріквел йде за популярним і комерційно вдалим 

фільмом, коли не має можливості зняти продовження – наприклад, коли у 

першому фільмі герої гинуть. 

Публічна дипломатія 2.0 – відносно новий інструмент зовнішньополітичної 

діяльності, спрямований на формування позитивного іміджу країни за кордоном 

за рахунок зростання кількості користувачів Всесвітньої мережі, а також 

перетворенням інтернет-простору в площадку для активних політичних 

интеракций. 

Роуд-муві – фільм-подорож, герої якого знаходяться в дорозі. 

Селебреті – відома особистість. 

Сек’юритизація – процес, в ході якого об’єкт представляється в якості 

проблеми безпеки і починає розглядатися як загроза. 

Сіквел – продовження комерційно успішного фільму, зазвичай, із тими ж 

самими акторами у головних ролях. 
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Снафф-відео – фільми, в яких зображуються справжні вбивства, без 

використання спецефектів. 

Стейкхолдер – особа або бізнес, який вклав гроші в щось, тому має свій 

інтерес. Іншими словами це зацікавлена сторона. 

Стратегічне управління іміджем – безперервний процес вивчення того, 

який імідж місця складається у різних аудиторій; сегментування і виявлення 

цільових аудиторій, позиціонування пам’яток місця таким чином, аби вони 

підтримували бажаний імідж; поширення інформації про ці пам’ятки серед 

цільових груп. 

Топофілія – прихильне ставлення людини до місця. 

Хоррор – фільми, призначені для залякування, такі, що викликають 

приховані найгірші побоювання і страхи; часто із жахливим, шокуючим фіналом. 

IMAX – процес кінопроекції із використанням гігантського екрану, на якому 

зображення приблизно в десять разів більше, аніж стандартні формати 

кіноекранів. 

WOM-маркетинг – безоплатна форма усної або письмової реклами, за 

допомогою якої задоволені користувачі розповідають іншим людям, чому їм 

подобається який-небудь товар або послуга. Є рекламною формою, якій люди 

схильні найбільше довіряти, так як людина, яка радить який-небудь товар або 

послугу, не має в цьому особистої вигоди, наприклад це родич або близький друг. 



 6 

ПЕРЕЛІК АБРЕВІАТУР 

 

ААК  (MPAA) Американська Асоціація Кінокомпаній 

ДКА (ACR) Доповідь з Конкурентоспроможності Африки 

ІД (IS) Ісламська Держава 

ІЕДУАМІ (IIAG) Індекс Ефективності Державного Управління в 

Африці Мо Ібрагіма 

ІЛР (HDI) Індекс Людського Розвитку 

КПТ (COO) Країна Походження Товару 

ЛІ (LI) Латвійський Інститут 

МЕТ (TMEA) Міністерство економіки Тайваню 

ПБПД (PB&PD) Плейсбрендинг та Публічна Дипломатія 

ПД 2.0 (PD 2.0) Публічна дипломатія 2.0 

ПКБ (PCB) Польське Конвенціональне Бюро 

ПРС (PRC) П’ю Рісьорч Сентр 

ПТО (POT) Польська Туристична Організація 

РККС (WCYR) Рейтинг Конкурентоспроможності Країн Світу 

ФДЗС (FDFA) Федеральний Департамент із Закордонних Справ 

ЦІК (CIC) Центр Іміджу Країни (Угорщина) 

ЮНВТО (UNWTO) Всесвітня Туристична Організація при ООН 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Авторитет країни на міжнародній арені, повага й довіра 

до неї, що спричиняють тягу й любов до країни чи, навпаки, негативна репутація 

серед інших міжнародних акторів і, як наслідок, негативне ставлення до неї з боку 

міжнародного середовища є важливими нематеріальними компонентами будь-

якої сучасної країни. Нематеріальними, тим не менш, такими, що впливають на 

конкретні матеріальні здобутки країни або її наочні збитки: підписання великого 

міждержавного контракту або втрата права приймати глобальну світову подію; 

формування стійкого туристичного потоку в країну або втеча міжнародного 

капіталу та інвесторів із неї; політична вага в світових організаціях або 

понівечений образ для громадської думки решти країн світу. 

Одним із засобів поширення інформації є кінематограф. Розглядаючи його як 

потужний інформаційний канал та інструмент суттєвого впливу на свідомомість 

аудиторії глядачів, ми задалися питанням, чи можна його розглядати з точки зору 

іміджмейкерської функціональності, яка б могла формувати позитивний імідж 

країни у зовнішньополітичному полі, просувати бренд країни на міжнародній 

арені та/або послаблювати позиції конкурентів в суперництві за розподіл світових 

ресурсів. Кінематограф, який було винайдено понад століття тому, одразу зайняв 

помітну позицію в сфері людської діяльності, одночасно надаючи грандіозні 

можливості і в сенсі розвитку морально-естетичних рис характеру громадянина, і 

як брутально використовуваний засіб підміни художнього контексту 

пропагандистськими закликами. Глобалізація, яка стимулювала все більш вільний 

обмін між державами технологіями, фінансами, товарами, послугами і 

інформацією, глибоко трансформувала і кінокомунікацію, змінила її традиційну 

системну цілісність. В результаті експансії чужих кінообразів відбувається втрата 

моральних і естетичних традицій народів, трансформація духовно-культурного 

потенціалу мільйонів глядачів по всьому світі. 

В глобалізованому світі в умовах загального взаємозв’язку та 

взаємозалежності неефективним стає використання старих інструментів політики. 
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Глобалістика як інтегративна наука розуміє під собою поширення загальних 

цінностей та створення єдиного ринку. У сенсі культури та споживання символів, 

ринок також стає уніфікованим, потребуючим від своїх учасників унікальних 

пропозицій цільовим аудиторіям споживання. У цьому світлі актуальним є 

обґрунтування та дослідження позитивних можливостей кінематографу у 

процесах створення та просування бренду країни, його потенціал як системного 

механізму поширення позитивного іміджу країни в її зовнішньополітичному 

контексті.  Практика плейсбрендингу, яка розглядається нами як напрям сучасної 

державної політики, стає тим локомотивом, який виводить практику управління 

репутаційним капіталом країни на якісно новий рівень. Залучення кінематографії 

в якості інструменту виконання плейсбрендингової діяльності дає можливість 

говорити про появу перших практичних моделей цілеспрямованої і системної 

діяльності по відношенню до іміджу країни на міжнародній арені, які вигідно 

відрізняються від популярних, проте малоефективних і казуальних дій державних 

органів, ентузіастів від приватного сектору та громадських установ.  

Тема зачіпає проблеми, які постають перед нашою державою і які слід 

вирішувати практично, а отже, результати дослідження можуть стати варіантами 

вироблення подальшої державної політики, що відіграють конструктивну роль у 

розробці міжнародного іміджу України. Враховуючи геополітичне положення 

країни, постійне знаходження її у фарватері політичних стратегій як Заходу, так і 

Сходу, слід розуміти, що вироблення і просування власного незалежного іміджу 

на міжнародній арені дозволить у довгостроковій перспективі змінити 

стереотипні погляди світової спільноти щодо України, зруйнувати небажані 

кліше, що існують в інформаційному полі довкола держави. Така мотивація, з 

одного боку, сприятиме посиленню ідентифікації та покращенню самовизначення 

населення, з іншого – слугуватиме поштовхом до реінкарнації вітчизняного 

кінематографу.  

Отже, актуальність запропонованого дослідження обумовлена зростанням 

інтересу до процесів визначення ідентичності місць у різних куточках світу (в 

нашому випадку ідентичності країн), яка б вирізняла окрему країну з поміж 
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широкого кола інших головних акторів міжнародних відносин. Країни, в цілому, 

пропонують зовнішньому споживачеві більш-менш однаковий набір 

характеристик, тому унікальність і привабливість останніх, їх неповторність і  

ексклюзивність, винайдені і представлені у формі бренду країни, стають 

надважливими формами сучасної політичної парадигми, яка поступово відходить 

від модернового світу геополітики і потужності (у її реалістському розумінні) до 

постмодерного середовища міжнародних відносин, де імідж країни та її вплив (в 

тому числі і «м’якими» засобами, читай – культуртрегерство), виходять на 

передові позиції. Імідж країни, який за визначенням – величина ефемерна, втім є 

предметом дискусій на найвищих рівнях: зверненнях і заявах президентів, 

прем’єр-міністрів, доповідях сенаторів та депутатів. Його положення в сучасних 

міжнародно-політичних відносинах визначене, а отже – потребує подальшого 

вивчення та систематизації, пошук нових інструментів формування іміджу та його 

комунікації із аудиторією. За спостереженнями автора, кінематографічна форма 

залишається поза інтересом дослідників, зазвичай їй приділяється лише декілька 

абзаців багатосторінкових статей та публікацій. Зокрема у запропонованому 

дослідженні ми намагаємося заповнити лакуну, що виникла, доповнивши знання 

про застосування кінематографу в сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики в якості інструменту плейсбрендингу. 

Перспективою даного дослідження є демонстрація ефективності 

застосування кінематографічної форми (кінофільмів) в якості дієвого інструменту 

в процесах плейсбрендингу з метою формування і підтримання позитивного 

міжнародного іміджу країни. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

проведене в рамках наукових тем кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Донецького національного університету «Міжнародні відносини в 

умовах глобалізації: регіональні виміри» (№ Г – 01/44); «Міжетнічні та 

міжнародні відносини України, країн СНД та Балтії» (номер держреєстрації 

0104U002162). 
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Метою дослідження є визначення ефективності залучення кінематографу до 

процесів формування міжнародного іміджу країни як дієвого інструменту в 

рамках плейсбрендингу. 

Для досягнення поставленої мети даним дисертаційним дослідженням 

передбачена реалізація наступних завдань: 

1. Охарактеризувати доробок із визначеної проблематики та визначити 

наукову розробку теми, проаналізувати джерела та установити 

методологію дисертаційного дослідження; 

2. Проаналізувати роль іміджу країни в контексті міжнародних відносин, 

визначити основні чинники формування міжнародного іміджу країни, 

продемонструвати відмінність бренду країни від іміджу країни; 

3. Розкрити потенціал використання кінофільмів в якості комунікаційного 

каналу із закордонною аудиторією глядачів задля просування бренду 

країни; 

4. Розглянути теоретичні підходи до практики плейсбрендингу, дати 

визначення основних термінів; 

5. Проаналізувати практику плейсбрендингу в рамках постмодерного 

світу та в контексті елементу «м’якої сили» в теорії державного 

управління; 

6. Вивчити прийоми плейсбрендингу, розробити практичні рекомендації 

на основі власного аналізу синергії плейсбрендингу і кіноіндустрії. 

Об’єктом дослідження є формування іміджу країни на міжнародній арені. 

Предметом дослідження є кінематограф як один із інструментів державної 

політики – плейсбрендингу, яка уможливлює стратегічне використання 

кінематографічної форми в процесі формування, просування і підтримання 

міжнародного іміджу країни. 

Хронологічні рамки дослідження. Дослідження переважно охоплює період 

з 2004 по 2015 роки. Нижньою межею є 2004 р. – час розповсюдження терміну 

«плейсбрендинг» в західній літературі та початок видання однойменного 

фахового журналу С.Анхольтом, який став чи не єдиним професійним 
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майданчиком для обговорення проблемних питань, пов’язаних з ідентичністю 

місць, брендами країн та їх іміджем. Верхньою межею дослідження виступає 2015 

р., коли було видано Указ Президента України від 12 січня 2015 р. «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», в якій було аргументовано 

задекларовано на державному рівні значимість позитивного міжнародного іміджу 

України. Втім, для більш повного контекстуального аналізу теми, дисертант іноді 

навмисно виходить за вищевказані рамки. Це пояснюється необхідністю 

простежити історичні передумови актуалізації категорії іміджу країни в площині 

міжнародних відносин та оцінити значення кінофільмів в міждержавних 

відносинах минулих років. 

Методи дослідження. У даному дисертаційному дослідженні застосована 

низка загальних і спеціальних наукових методів та підходів: 

Дослідження має комплексний та міждисциплінарний характер, що вплинуло 

на використання системного та структурного підходів, що ґрунтуються на 

неоліберальній теорії міжнародних відносин. Ці підходи були використані в 

дослідженні ґенези іміджу країни в сучасних міжнародних відносинах і його 

функціях в контексті сприйняття країни цільовими аудиторіями. Системний 

підхід дав змогу розглядати плейсбрендинг як систему послідовних дій та акцій, 

які утворюють процес, що залежить від багатьох складників як в середині країни, 

так і за її межами. 

Метод дискурс-аналізу був застосований в аналізі дискурсу іміджу країни на 

основі дослідження джерельної бази: доповідей міжнародних організацій, 

рейтингів національних брендів, щорічних доповідей організацій, відповідальних 

за реалізацію плейсбрендингу в окремих країнах. Цей метод дав змогу розкрити 

роль держави в процесі формування позитивного іміджу країни та визначити 

вітчизняні тенденції у цьому напрямі. 

Метод синтезу був застосований для концептуалізації залучення 

кінематографу як інструменту плейсбрендингу в процесах формування 

міжнародного іміджу країни. 
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 Для підтвердження окремих теоретичних висновків дисертації, зокрема тих, 

що стосувалися доведення здатності кінофільмів мати вплив на глядача і сприяти 

зміні його поглядів та ту чи іншу місцевість використовувалась методика кейс-

стаді. Ця ж методика була використана задля демонстрації позитивної та 

негативної ролі кінематографу в питанні формування іміджу країни на 

міжнародній арені. 

Завдяки застосуванню контент-аналізу вдалося, по-перше, упорядкувати 

прийоми плейсбрендингу в кіно через категорії вербального згадування або 

зображення бренду «Україна» у аудіовізуальній формі, по-друге, визначити рівень 

упередженості при зображенні України в закордонних кінофільмах, по-третє, 

порівняти контент кінофільмів різних національних кінематографій. 

Порівняльний аналіз отриманих даних було використано на етапі проведення 

практичного дослідження (опитування) в аудиторії студентів Історичного 

факультету Донецького національного університету. Під час отримання 

емпіричних даних порівнювалися відповіді респондентів між трьома сеансами 

опитування, розділеними у часі. Анкета з питаннями будувалась за методикою 

Ш.Ечтнер і Б.Рітчі із певним авторським доповненням. 

У зв’язку зі значним обсягом інформаційно-аналітичних та статистичних 

матеріалів у роботі було використано кількісні та якісні методи дослідження. 

Важливим концептуальним положенням, яке мало вплив на авторську 

позицію при написанні дисертації, стала базова теза Джозефа Ная стосовно 

розвитку «м’якої сили» як такої, що відіграє ключову роль в міжнародних 

відносинах та прямо чи опосередковано впливає на світову політику. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена самою постановкою 

проблеми, адже в результаті проведення дисертаційного дослідження було 

вперше цілісно проаналізована можливість включення кінематографу в 

інструментарій плейсбрендингу в якості одного з найефективніших. 

 Дослідження виконано на основі нових даних, включаючи зарубіжну 

літературну та джерельну бази, з урахуванням доробків вітчизняних науковців. 

Наукова новизна конкретизується тим, що: 
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вперше: 

- концептуалізовано залучення кінематографу в процеси державної 

політики не в якості пропагандистського каналу комунікації, а як 

інструменту формування позитивного міжнародного іміджу країни; 

- проведене практичне дослідження з фіксацією впливу кінофільму на 

установки глядача з повторним контрольним оцінюванням; 

- продемонстровано і аргументовано використання терміну 

«плейсбрендинг» у вітчизняному науковому дискурсі; 

- розроблено класифікацію прийомів плейсбрендингу в кінофільмах, 

запропоновано власні рекомендації щодо розміщення бренду країни в 

кінофільмах; 

удосконалено: 

- визначення терміну «плейсбрендинг» через його розмежування з 

терміном «брендинг місцевостей» (destination branding); 

- уявлення про зв’язок та співвідношення між категоріями ідентичності 

місця, бренду та іміджу місця; 

- метод оцінки впливу кінофільму на аудиторію глядачів в рамках 

міжнародних комунікативних процесів; 

набули подальшого розвитку: 

- окремі положення теорії неоліберального інституціоналізму в умовах 

постмодерного середовища; 

- концепція ПД 2.0 в рамках дослідження використання 

кінематографічної форми міжнародними акторами; 

- умовиводи про застосування плейсбрендингу в міжнародно-

політичному вимірі. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані теоретичні 

висновки і результати можуть в подальшому використовуватися для розроблення 

брендингових стратегій місць, в якості опорних матеріалів для вироблення рішень 

у сфері державної політики. Матеріали дослідження можуть бути використані 

також у процесі підготовки лекційних спецкурсів з бренд-менеджменту та 
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плейсбрендингу, культурології, міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Зібраний та узагальнений у дослідженні фактичний матеріал сприятиме 

подальшому розробленню цієї тематики, поглибленню вже існуючого знання. 

Зокрема проведено апробацію шкали якостей іміджу Ш.Ечтнер і Б.Рітчі на вибірці 

українських респондентів. 

Результати дослідження були оприлюднені як матеріали на наступних 

конференціях та громадських виступах: Науково-практичній конференції 

«Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного 

суспільства» (Чернівці, 24-25 квітня 2015), V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні 

перспективи» (Чернівці, 26 березня 2015), I Міжнародній науково-теоретичній 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київ, 

24 жовтня 2013), ХІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Ольвійський форум-2013» (Миколаїв-Коблево, 24-26 травня 2013), 

міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Бренд-

менеджмент у ХХІ столітті» (Москва, Росія, 11 грудня 2012), форумі «Брендинг 

міст – елемент нової економіки» (Донецьк, 26 липня 2013), в рамках проекту 

«Вуличний університет» у якості основного доповідача першого зібрання 

(Донецьк, 21 квітня 2013). 

Окрім наукових конференцій результати дисертаційної роботи апробовані в 

низці публікацій, серед яких сім фахових: 

1. Використання кінематографу як засобу політичної комунікації. / Дзюба 

Р.М., Чарських І.Ю. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. 

– К., 2011. – Випуск 50. – С.675-677. 

2. Від бренду товару до бренду місцевості: розвиток і становлення 

концепції плейсбрендингу. / Дзюба Р.М. // Гілея: науковий вісник: 

Збірник наукових праць. – К., 2012. – Випуск 67. – С.716-719. 

3. Кинематограф как способ плейсбрендинга в формировании 

международного имиджа страны. / Дзюба Р.Н. // Материалы 

Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2012» / 
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Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, 

М.В. Чистякова. – М.: МАКС Пресс, 2012. – С.92-97. 

4. Аналіз впливу кінофільмів на аудиторію глядачів в рамках 

комунікативних процесів в міжнародних відносинах. / Дзюба Р.М. // 

Гілея науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 

77. – С.312-314. 

5. Термінологічна невизначеність практики плейсбрендингу в 

політичному вимірі. / Дзюба Р.М. // Філософія і політологія в контексті 

сучасної культури. Науковий журнал. – Д., 2014. – Випуск 8. – С.188-

192. 

6. Аналіз сприйняття іміджу країни крізь призму кінофільмів. / Дзюба 

Р.М. // Гілея науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2015. –

Випуск 92. – С.301-304. 

7. Використання кіно в процесі плейсбрендингу: приклад співпраці уряду 

Австралії і кіноіндустрії. / Дзюба Р.М. // Грані. Науково-теоретичний і 

громадсько-політичний альманах. – Д., 2015. – № 1. – С.115-119. 

8. Развитие и становление практики плейсбрендинга. / Дзюба Р.Н. // В 

мире научных открытий. – Красноярск, 2015. – № 1. – С.206-215. 
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РОЗДІЛ 1  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ  

ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сьогоднішній день значна кількість досліджень присвячена іміджу місць. 

Однак, переважно дослідники розглядають такий вид іміджу під кутом 

туристичної привабливості місця. Натомість, роль іміджу країни на світовій арені 

в контексті міжнародних і політичних відносин між акторами досі залишає по 

собі багато, так званих «open-ended questions». Чи існує імідж місця в дискурсі 

міжнародних відносин? Якщо існує, то яким чином він вимірюється, і яким є 

вплив іміджу країни на міждержавні інтеракції та їхні результати? Чи можна 

створювати, корегувати, змінювати імідж місця? Яку користь отримує країна на 

міжнародній арені від позитивного іміджу і як впливає негативне сприйняття 

країни на її місце в ієрархії країн? Відповіді на ці питання дадуть можливість 

підходити до проблематики іміджу країни більш системно, казати про існуючу 

практику, а не тільки несистемну теорію. Розробка і вивчення іміджу країни в 

контексті міжнародних відносин дасть можливість розробляти відповідний 

менеджмент і алгоритм роботи із репутаційним просуванням країни в світі замість 

казуальних програм покращення іміджу країн. 

Класифікацію досліджень, присвячених розробці плейсбрендингу та засобам 

формування іміджу країни на світовій арені, доречно робити за двома основними 

критеріями: 1) теоретичні засади дослідження; 2) доробок спеціалістів-практиків, 

які наповнюють метатеоретичний дискурс описом результатів впровадження тих 

чи інших плейсбрендингових стратегій. 

По першому критерію класифікації існують дослідження, які орієнтуються на 

аналіз положення іміджу країни в контексті міжнародно-політичних відносин, 

його ролі під час взаємодій головних акторів міжнародних відносин, цінності 

позитивної репутації країни. Ця група досліджень розкриває питання ґенези 

практик і дискурсу «міжнародного іміджу країни», його місця серед інших 

інструментів політики як західних, так і країн колишнього СРСР. Інша група 

досліджень у рамках цього критерію теоретично обґрунтовує імовірність 
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стратегічного управління брендом країни, поступово виводячи цю практику із 

сфери суто маркетологічної (економічної) в бік політичного виміру –  

плейсбрендингової діяльності. У рамках цього критерію переважна більшість 

досліджень носить дескриптивний характер розрізнених практик, які більш-менш 

підпадають під категорію управління брендом країни та формування позитивного 

іміджу країни за її межами. Група цих досліджень розглядає окремі елементи 

іміджеформування та управління брендом країни в контексті вирішення певних 

оперативних та ситуативних питань. Третю групу представляє аналіз 

інструментарію, який доступний в плейсбрендинговій діяльності задля 

досягнення найефективніших показників. 

Другий критерій класифікує дослідження, результати яких представляють 

собою фіксацію наслідків реалізації авторських методик і стратегій в контексті 

плейсбрендингу. У рамках цього критерію плейсбрендинг представлено як 

практику, яка відбулась, а отже напрямок досліджень характеризується 

раціональністю та націленістю на результат. 

 

1.1 Стан вивчення проблеми 

 

 

В сучасній літературі склалося три головних підходи до визначення поняття 

«імідж місця» (имидж места): 

1) Психологічний підхід розкриває механізми формування цільової 

установки в свідомості аудиторій, їх психології, створює напрацювання в області 

психології масової свідомості і комунікативного поля людського суспільства. 

Основні його дослідники – Карл Юнг [173], Крістіан Метц [149], Жак Лакан [145] 

та ін. 

2) Семіотично-геодестинаційний (лат. destino – «призначення», 

«місцезнаходження»), який зводиться до аналізу історичних, культурних, 

духовних взаємозв’язків конкретного місця і того сенсу, який в них вкладається. 

У рамках цього напряму розробляються такі поняття як «ідентичність», 

«географічний образ», «просторовий міф». До когорти представників цього 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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підходу належать Ролан Барт [116-117], Юрій Лотман [146], Дмитро Замятін [137-

139], Андрій Попов [155-157] та ін. 

3) Підхід маркетинговий – найпоширеніший серед сучасних досліджень 

іміджу місця. Пов’язано це із тим, що в рамках маркетингу імідж знаходить 

взаємозв’язок із сучасними процесами в економічній, політичній, дипломатичній 

сферах, стаючи навмисно конструйованим елементом розвитку країни. Серед 

представників останнього підходу – С.Анхольт [179-188], К.Дінні [216-218], 

Уоллі Оллінс [288], Філіп Котлер [265; 239], Джек Траут [160] та ін. 

З огляду на це, предтечу появи дискурсу «іміджу країни» в 

зовнішньополітичному контексті, слід шукати одночасно в площині географічних 

наук – гуманітарної географії зокрема, та в дискурсі економічного маркетингу. В 

першому випадку поняття іміджу, яке тяжіє до таких категорій, як «образ», 

«асоціації», «враження», що виникають від контакту (не обов’язкового фізичного) 

із країною, складається із тривіальних та загальних для будь-якої країни 

характеристик: ландшафт, клімат, географічне розташування тощо. Із сукупності 

вказаних характеристик моделюється географічний образ місця і країни зокрема. 

Географи використовують кілька термінів для вираження цих емоційних зв’язків 

людей із містом або країною. Їі-Фу Туан (Yi-Fu Tuan) ввів до ужитку термін 

«топофілія» (topophilia) (буквально: любов до місця), який наводить на думку, що 

люди реагують на місця емоційно, а не раціонально [251, c.281]. Багато жителів, 

наприклад, говорять про свої рідні міста або країни з глибоким почуттям 

прихильності – у них є «відчуття місця». 

 Концепцію моделювання географічних образів розробляє Д.Замятін, 

засновник гуманітарної географії та одного з її основних напрямків – образної 

географії. Під моделюванням він розуміє цілеспрямовану людську діяльність, яка 

включає в себе елементи свідомого створення і розвитку конкретних 

географічних образів [138, c.30]. При цьому формуються в стратегічному плані 

образні системи, які можна назвати «суб’єкт-об’єктними», так як суб’єкт 

(творець, розробник, бренд-менеджер) цих образів перебуває ніби всередині свого 

об’єкта – певної території (простору). На думку Д.Замятіна, географічний образ – 
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це система взаємопов’язаних і взаємодіючих знаків, символів, архетипів і 

стереотипів, які яскраво, і в той же час досить просто характеризують яку-небудь 

територію (місце, ландшафт, регіон, країну). Географічний образ – центральне 

поняття імажинальної (образної) географії, яка також розробляється Д.Замятіним. 

Формою репрезентації географічних образів Д.Замятін пропонує моделювання 

образно-географічних карт, які можуть розглядатися як графічне відображення 

структурної моделі якого-небудь географічного образу, так і когнітивний засіб 

виявлення взаємопов’язаних елементів, змістовних для конкретного 

географічного простору знаків, символів, стереотипів і архетипів та побудови 

системи на їх основі [138, c.30]. Моделювання географічних образів в тій чи іншій 

мірі застосовується в сучасних геополітичних, міжнародних дослідженнях, 

соціології. Осмислюючи категорію образу в контексті метагеографії в роботі 

«Культура і простір: моделювання географічних образів» [139, c.36–37], 

Д.Замятін розглядає взаємовідношення визначень «регіональна ідентичність» та 

«географічний образ». Згідно із Д.Замятіним, вони є поняттями дуже близькими 

за змістом [139, c.36–37]. Якщо в понятті «географічного образу» акцент робиться 

на створення якоїсь синтетичної конструкції, яка повинна максимально яскраво і 

економно представити регіон або країну, то в другому понятті головне – це 

виявити міцні і тісні зв’язки, показати процедури самоідентифікації, в яких образ 

країни може поставати як образ людей, що населяють і освоюють цю територію. 

Таким чином, Д.Замятін, даючи визначення географічному образу, пояснює його 

так, що визначення стає дуже близько подібне до визначень терміну «бренд 

місця», які дають апологети маркетингу місць як-то С.Анхольт, Ф.Котлер, 

У.Оллінс та інші. Також розбіжність демонструється в аналогії, яку Д.Замятін 

знаходить в поняттях «географічного образу» і «географічного іміджу» (іміджу 

території) [138, c.29].   

Образ країни найбільш яскраво репрезентується, як правило, в художніх 

творах – літературних, живописних, музикальних, кінематографічних, 

фотографічних тощо. У ту чи іншу епоху цей образ може набувати специфічних 

рис, завдяки яким він невіддільний від конкретного, насиченого певними 
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політичними та культурними подіями, історичного часу [137, c.244]. Такі 

відображення в здобутках культури – геокультурні образи – Д.Замятін називає 

«ядерними» і вважає їх найпотужнішими з поміж інших, які визначають глобальні 

стратегії поведінки найбільш великих політичних, економічних і культурних 

акторів [139, c.67]. Як доказ він стверджує, що політичне домінування Китаю в 

Східній, Південно-Східній і Центральній Азії, в епохи абсолютно різних імперій і 

династій впродовж тривалого історичного часу, було засноване на потужних 

геокультурних стратегіях в цих регіонах. Дані стратегії були засновані на 

трансляції й осіданні китайських культурних цінностей і образів на нових 

територіях, і найчастіше, на досягненні панування цих цінностей і образів на 

периферійних і суміжних територіях. 

Філософсько-методологічні основи і зв’язок географії із діяльністю з 

просування позитивного іміджу країни в міжнародному вимірі також є об’єктом 

досліджень Андрія Попова, російського консультанта із питань розвитку 

територій через культуру. Актуалізуючи можливості і необхідності переходу 

географії на постнеокласичні «рейки» і розвиваючи ідеї Д.Замятіна про 

географічний концепт образу, А.Попов робить висновок, що «бренд країни» та 

географічний образ країни мають досить-таки багато суттєвих відмінностей. Він 

констатує, що зв’язок науки географії та брендингу територій (як 

міждисциплінарної соціо-гуманітарної технології), варто шукати, насамперед, у 

ракурсі просторового підходу [156, c.55,63]. Основна розбіжність між двома 

концептами полягає у тому, що географічний образ за своєю практичною 

орієнтацією є відносно «пасивним», таким, що тяжіє до дескриптивного та 

акумулюючого характеру, в той час як бренд країни має виняткову «активність», 

оскільки він відображає суспільні процеси та активно на них впливає, стаючи 

засобом ідентифікації, залучення до спільних цінностей, регулятором соціальної 

стратифікації і комунікаційних обмінів. Також, А.Попов проводить 

диверсифікацію основних термінологічних визначень плейсбрендингу, а саме 

«бренд», «імідж» і «репутація» [156, c.55-63], визначаючи імідж як мінливий 

компонент бренду. Серед вітчизняних дослідників таку ж спробу розмежування 
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понять вдало робить Тетяна Леонтіївна Нагорняк у дослідженні брендингу 

територій в сучасній політиці [112]. 

Аналіз іміджу країни в російськомовному дискурсі загалом тяжіє до 

географічної та геополітичної площини. Згадані Д.Замятін, А.Попов, а також 

засновник сучасної школи російського євразійства Олександр Дугін [136] та 

колишній науковий керівник Гільдії Маркетологів Олександр Панкрухін [153], 

значну роль в побудові іміджу Росії приділяли або приділяють зараз фізико-

географічному параметру в міжнародних відносинах. Це може бути пояснене з 

тієї точки зору, що в образній системі «суб’єкт-об’єкт», суб’єкти (теоретики та 

практики) знаходяться в середині свого об’єкту – просторі Росії. У той самий час, 

порівняно пізній пошук Росією своїх цивілізаційних маркерів призвів до того, що 

фізико-географічні параметри її державної території (майже небувалі в історії 

розміри території, кліматичне і природне розмаїття) напряму стали розглядатися 

як можливі і ключові елементи її ідентичності. 

Попередні дослідження іміджу місць походять з 80-х років минулого 

століття. Серед зарубіжних дослідників, пов’язаних із дослідженнями 

репрезентації країн, слід виокремити фахівця з загальної теорії систем Кеннета 

Боулдінга (Kenneth E. Boulding), який пропонує вважати, що імідж місця 

складається із чотирьох компонентів: 

-  Когнітивного (що хтось знає про місце) 

-  Емоційного (як хтось відчуває щось по відношенню до місця) 

-  Оціночного (як хтось оцінює місце і його резидентів) 

-  Поведінкового (приймає до уваги бажання когось іммігрувати, поїхати 

працювати, відвідати в якості туриста або інвестувати в якесь 

конкретне місце) [190, c.20]. Також К.Боулдінг використовував термін 

«імідж» для аналізу міжнародних систем [199, c.124]. 

Низка західних дослідників використовувала структурні методики, 

специфічні шкали, маючи на меті вимірювання іміджу місця, спроби зробити 

практику формування іміджу більш раціональною, такою, що давала б змогу 

прогнозувати результати від діяльності довкола іміджу місця. Серед них слід 
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назвати Джона Ханта (John D. Hunt) [254] і Дугласа Пірса (Douglas Pearce) [293]. 

В своїх дослідженнях вони застосовували методики, суть яких полягала у 

порівнянні декількох місцевостей між собою. За для цього використовувалася 

загальновідома шкала Лайкерта. 

Натомість Шарлотта Ечтнер і Брент Рітчі (Charlotte M. Echtner; Brent Ritchie) 

почали застосовувати і розробляти методику «відкритих питань», яка дає змогу 

охопити всі компоненти іміджу місця як в раціональній/функціональній площині, 

так і в психологічній/ментальній. В результаті Ш.Ечтнер і Б.Рітчі розробили 

наступні три питання, які, на їхню думку, дають змогу повноцінно і адекватно 

вимірювати компоненти іміджу місця: 

- Які образи (іміджи) або характеристики приходять Вам на думку, коли 

Ви думаєте про (вказати країну/місто) в якості місця для відпочинку? 

(функціональний-цілісний компонент). 

- Як би Ви описали атмосферу або настрій, які Ви очікуєте відчути, 

перебуваючи в (вказати країну/місто)? (психологічно-цілісний 

компонент). 

- Будь ласка, назвіть декілька самобутніх або унікальних туристичних 

пам’яток, про які Ви згадуєте, думаючи про (вказати країну/місто)? 

(компонент унікальності місця) [221, c.5]. 

За задумом авторів цих відкритих питань, перше із них допомагає 

респонденту продемонструвати загальне враження від місця, друге – це спроба 

вхопити цілісний психологічний образ місця. Третє питання – назвати унікальні 

елементи місця, які б додавали привабливості місцю в свідомості людини. Як 

можна побачити, автори цього набору питань здебільшого орієнтуються на 

туристичну привабливість країни або міста, в той момент, як імідж країни в 

контексті міжнародно-політичних відносин складається з більшої кількості 

елементів і розрахований на різноманітні цільові аудиторії. Окрім туристичних 

потоків це мають бути інвестори та бізнес-середовище, студенти та кваліфікована 

робоча сила, люди, що мають на меті придбати нерухомість і залишитися в країні 

на постійне проживання. Втім, у контексті міжнародно-політичних відносин, 
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імідж країни також має впливати на ще одну важливу цільову групу – це 

громадяни інших країн, які не мають наміру 

інвестувати/подорожувати/переїжджати із однієї країни до іншої, але під впливом 

позитивного іміджу місця (наприклад, України), будуть, свого роду, іноземним 

лобі України, фан-клубом закордонних прихильників цієї країни. 

Перші спроби систематизації програм з покращення іміджу регіонів виникли 

на Заході в другій половині ХХ століття внаслідок прискорення процесів 

глобалізації, перерваних двома світовими війнами й економічною кризою. 

Маркетинг місць (від англ. – place marketing), як практична дія, знайшов свій 

початок в північноамериканській історії колонізації, коли земля в буквальному 

сенсі слова ставала товаром. Професор Хайфського університету Елі Аврахам (Eli 

Avraham) і спеціаліст з брендингу місць Еран Кеттер (Eran Ketter) у спільній книзі 

з медіа стратегій для маркетингу місць під час кризи, кажуть, що існує багато 

дефініцій терміну «маркетинг територій». Одна з таких виражається наступним 

чином: «Маркетинг території визначається як усвідомлене використання 

гласності, публічності і маркетингу задля комунікації обраних іміджів 

специфічних географічних місцевостей із цільовою аудиторією» [190, c.5]. Набір 

інструментів маркетингу місцевості складається з інструментарію багатьох 

дисциплін, а саме – продуктового маркетингу, маркетингу послуг і соціально-

громадського маркетингу. Інше визначення, яке наводять автори, окреслює 

маркетинг місць як процес, що включає в себе переоцінку і репрезентацію місця з 

метою створення і виведення на ринок нового іміджу населених пунктів з метою 

підвищення їх конкурентоспроможності в залученні або збереженні ресурсів [190, 

c.5]. Зазначимо, що останнє визначення, на відміну від попереднього, показує 

спрямованість процесів маркетингу місць не тільки в зовнішнє середовище, до 

цільової аудиторії, але й в середину місцевості, яка просувається, з урахуванням 

вже існуючих ресурсів (люди, фінанси, розробки тощо) з метою підвищення їх 

лояльності і бажання продовжувати жити і працювати в окремій країні, регіоні 

або місті. Така трактовка дає змогу підкреслити, що формування міжнародного 

іміджу місця (країни) також зачіпає внутрішню (місцеву) аудиторію споживачів, 



 24 

які одночасно є і носіями бренду місця, і його споживачами, так само, як і іміджу 

місця.  

Виділяють три етапи еволюції поняття маркетинг місць [265; 261; 299]: 

- «Гонитва за фабричними трубами» – застосування агресивних і 

простих схем із залучення на місце об’єктів промислового виробництва 

і відповідних їм категорій бізнесу та інвестицій. 

- «Цільовий маркетинг» – замість єдиної цілі – приваблення бізнесу – 

з’являється безліч цілей: збереження вже існуючих компаній і 

створення нових, спрямування до місця туристичних потоків, 

експортне просування, залучення іноземних інвестицій. Прості схеми 

змінюються більш тонкими стратегіями, заснованими на аналізі 

конкурентних переваг та позиціювання на ринках. Відбувається 

таргетування аудиторій, сегментація споживачів і реципієнтів країни. 

- «Стратегічний нішевий маркетинг» – сучасна стадія. Місця 

намагаються визначити себе як особливі території із специфічними 

конкурентними перевагами. Також місця приділяють значну увагу 

утворенню людських ресурсів задля ефективного функціонування 

системи в умовах глобалізованого та інформаційного суспільства. 

Маркетинг змішується із філософією раціонального довгострокового 

розвитку і управління місцем.  

Маркетинг місць, пройшовши шлях від найпростішого «продати», в 

буквальному розумінні, землю, через промоушн – просування і рекламування 

місць, наразі набув іншої головної цілі – створювати бренд місця (країни) як 

механізм координації, управління і встановлення довгострокових відносин як із 

внутрішньою аудиторією, так і з зовнішніми цільовими аудиторіями. Концепція 

стратегічного маркетингу місць, що розроблювалася Ф.Котлером [265], одна із 

перших пропонували корпоративний підхід до країн, стверджуючи, що вони 

можуть і мають поширювати себе в світі на кшталт бізнесу, намагатися вивести 

себе на «єдиний ринок» брендів країн. На думку Е.Аврахама та Е.Кеттера, 

основна причина зростаючої популярності маркетингу місць у світі – це 
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намагання місць трансформуватися з країн і міст індустріальної ери в країни і 

міста постіндустріальної ери [190, c.12]. У той час, як індустріальні країни 

опікуються іміджем, на який впливають економічні проблеми, негативна 

імміграція, соціальні потрясіння тощо, постіндустріальні країни формують імідж 

місць із чистими вулицями, високотехнологічними індустріями і високим 

соціально-економічним рівнем життя.  

У 1993 році вийшла книга Дональда Хайдера (Haіder Donald), Ф.Котлера й 

Ірвінга Рейна (Reіn Іrvіng) «Маркетинг територій» [239]. Автори представили 

свою концепцію, згідно із якою в сучасному світі громадяни стають споживачами, 

а місця (міста, регіони й країни) товарами. В цій книзі автори дали визначення 

терміну «бренд» як ім’я, термін, знак, символ, дизайн або комбінацію 

перерахованого, призначену для ідентифікації продукції одного продавця або 

групи продавців, а також для відмінності товарів або послуг від продуктів 

конкурентів.  

Стефан Вард (Ward Stephen), професор Университету Оксфорд Брукс, 

опублікував книгу «Продаж територій: маркетинг і просування міст і мегаполісів 

в 1850-2000 роках» (Sellіng Places: The Marketіng and Promotіon of Towns and 

Cіtіes 1850-2000) [307], в якій він розширив історію розвитку та становлення 

маркетингу територій. Та само він доводив, що управління привабливістю місць 

за допомогою комплексних стратегічних дій почалося ще в кінці ХІХ століття у 

Великобританії й США з метою розвитку невеликих індустріальних і 

туристичних міст.  

Двоє інших дослідників, представників Роттердамської школи менеджменту, 

які є визнаними спеціалістами в сфері брендингу місць – Роберт Говерс (Robert 

Govers) і Френк Го (Frank Go), в своїй фундаментальній роботі [237, c.56], 

присвяченій цьому напряму людської діяльності, розглядають поетапно процес 

просування місць: формування стратегії, їх запуск й отримання результатів, 

визначення ефективності від впровадження стратегії й їх моніторинг. Також у 

книзі вони наводять декілька визначень терміну «бренд».  Серед них називається: 

«гарно підібрана назва продукту, організації або місця, яка в ідеалі пов’язана із 
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його/її ідентичністю»; «короткий шлях до обґрунтованого рішення про купівлю 

чогось і обіцянка цінності»; «рішення, створене представниками організації, з 

метою стимулювання такої поведінки з боку споживачів, яка б приносила користь 

організації» [237, c.16]. Самі по собі бренди існували і раніше ХХ століття, це не 

винахід сучасності. Однак у тому вигляді їх слід називати прото-брендами [277, 

c.27], як це роблять канадські дослідники Карл Мур (Karl Moore) і С’юзан Рейд 

(Susan Reid). Вони вважають, що для древніх цивілізацій прото-бренди 

представляли собою інформацію, яка фізично чи у своїй основі «додавалась» до 

виробу або на пакування товару, і виконувала щонайменше одну із трьох функцій. 

По-перше, це була інформація про місце походження товару, уособлювалась у 

вигляді відомої марки, підпису або за допомогою відомих фізичних властивостей, 

які були притаманні тій або іншій сировині. По-друге, ця інформація часто 

розроблювалася для того, аби врахувати деякі з основних функцій того, що ми 

зараз назвали би маркетингом, а саме – спрощення процесів сортування і 

транспортування, зберігання і розміщення на ринках. І, зрештою, інформація про 

якість також позначалась за допомогою прото-брендів, що усувало невизначеність 

для споживачів, тим самим знижуючи ризики при ухваленні рішення про купівлю 

товару [277, c.26]. 

Сам термін «плейсбрендинг», активно застосований нами і який є наріжним в 

цьому дослідженні, виник тільки в ХХІ сторіччі, втім явище існувало століттями. 

З давніх часів люди займалися тим, що тепер ми назвали б брендингом місць. 

Прагнучи створити сприятливі умови для залучення ресурсів, вони інтуїтивно 

використовували ті або інші стратегії просування, які тематично можна поділити 

на релігійні й світські. Просування міста через створення релігійного центру 

дозволяло залучити прочан, а збільшення числа церковних службовців 

супроводжувалося створенням відповідної інфраструктури. Світська спеціалізація 

міст насамперед торкається торгівлі. У минулі століття ярмарки не тільки 

залучали купців, але й служили центрами розваг – на них стікалися вуличні 

артисти.  
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Сучасний концепт «плейсбрендингу» і відмежування від маркетингу 

територій почав формуватися в працях С.Анхольта. У січні 2005 року С.Анхольт 

видає книгу «Бренд усім суддя: як брендинг місць і продуктів може допомогти 

розвитку світу» (Brand New Justіce: How Brandіng Places and Products Can Help the 

Developіng World) [181]. Ґрунтуючись на конструктивній силі брендингу, автор 

переходить до необхідності й користі плейсбрендингу. Останній дає шанс країнам 

з обмеженими ресурсами створювати нові цінності й нівелювати ризики, а 

розвиненим – експортувати свою ідеологію й цінності по всьому світу. Саме 

такий експорт ідеології та цінностей описано в ще одній роботі С.Анхольта, 

створеній у співавторстві із Джеремі Хілдертом (Hіlderth Jeremy) – «Бренд 

«Америка»: прабатько всіх брендів» (Brand Amerіca: The Mother of All Brands) 

[180]. С.Анхольт розвиває ідею впливу товарних брендів на імідж країни. 

Америка (в сенсі Сполучені Штати Америки) представлена найрозвиненішим і 

дорогим брендом серед решти міжнародних акторів. С.Анхольт пояснює це 

диверсифікованістю кожного сегменту бренду країни і наявністю для кожного 

такого сегменту свого бренду-лідера. Втім, в книзі С.Анхольт також зачіпає 

питання кризи бренду «Америка». Причину кризи С.Анхольт і Д.Хілдерт бачать у 

двох проблемах: просування бренду «Америка» відбувалось без зміни самої 

реальності, тобто референту бренду; по-друге, плейсбрендинг відбувався без 

таргетування аудиторії. Наразі С.Анхольт відносить плейсбрендингову діяльність 

до пошуку конкурентної ідентичності місця [237, c.15; 217, c.22]. В 2007 році він 

видав книгу «Конкурентноспроможна ідентичність: новий бренд-менеджмент для 

країн, міст і регіонів» (Competіtіve Іdentіty: The New Brand Management for 

Natіons, Cіtіes and Regіons) [182], в якій актуалізує необхідність створення 

департаментів з конкурентної ідентичності при керівництвах країн, регіонів і міст. 

На його думку плейсбрендинг – це діяльність, що максимально тісно переплетена 

із зовнішньою дипломатією й державним керівництвом. Також, С.Анхольт вважає 

публічну дипломатію лише компонентом плейсбрендингу, таким чином 

розширюючи контекст брендингу місць до рівня напряму державної політики, 

порівнюючи плейсбрендинг із «м’якою силою» [180, c.51]. 
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Е.Аврахам і Е.Кеттер вбачають витоки плейсбрендингу з концепції 

«позиціювання місця» [190, c.15]. Кажучи про еволюцію плейсбрендингу, К.Дінні 

бачить коріння цієї людської практики в симбіозі концепцій «національної 

ідентичності» та КПТ. Він вважає, що ідентичність – це факт буття, який 

позначає, хто або що є людина або річ [217, c.42]. Таким чином автор робить 

припущення, що ідентичність – це те, чим щось є насправді, а не в уявленні 

когось через призму власних відчуттів. 

Окремо слід сказати про роботу Деніса Візгалова, яка є найновішою серед 

російських видань. Його книга «Брендинг міста» [121] вийшла у 2011 році і є 

логічним продовженням попередньої праці Д.Візгалова «Маркетинг міста» [122]. 

Його остання книга містить широкий огляд тлумачень поняття «брендинг», 

варіантів роздумів про його суть, методик, що склалися щодо його розробки й 

впровадження. При цьому автор щораз пропонує свій варіант рішення кожного 

питання  (брендинг, пише він, це свого роду «вищий пілотаж» маркетингу). 

Поясненню цих варіантів присвячена основна частина книги Д.Візгалова. 

Загальна канва міркувань автора на цю тему – прагнення ввести поняття 

брендинга в чіткі рамки, як це, наприклад, робить А.Попов, кажучи, що брендинг 

– це соціо-гуманітарна технологія, спрямована на взаємодію із такими 

категоріями як «територіальна ідентичність», «територіальні інтереси» [155, 

c.187]. 

Особливо важливе місце у концепції Д.Візгалова займає теза про те, що 

брендинг базується на позитивному іміджі міста, культивує його, виводить на 

перший план. Важливо й те, що концепцією Д.Візгалова прокламується діяльний  

підхід до брендингу. Автор вдало використає метафору «перезавантаження» в 

дипломатичному світі: у тій мері, у який імідж міста піддається зміні, можна 

використати таку зміну для викарбування нового бренду. 

Літератури з маркетингу територій і брендингу останніх мало, а в Україні, 

вважай, не видається взагалі нічого. За всі роки незалежності нашої держави, 

питання просування іміджу країни не обговорювалося на належному рівні, тому 

відзначити систематизовані роботи з плейсбрендингу, які вийшли з під пера 
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українських дослідників, не видається можливим. Дискурс українських 

дослідників і експертів з позиціювання країни і формування її іміджу 

обмежується тематичними статтями у фахових виданнях та ЗМІ, існуванням 

Інтернет-сайтів брендингової спрямованості. Одним з найпомітніших авторів є 

Василь Мірошниченко, який дотримується ідей С.Анхольта і є співавтором не 

досить вдалої брендингової кампанії України – «Україна. Рухаючись по 

швидкісній смузі» (Ukraine. Moving in the fast line) [99], символами якої стали 

«Спритко і Гарнюня». 

Також слід згадати відомого професора Георгія Почепцова, який більше 

спеціалізується на комунікативістиці, однак в деяких роботах [158] приділяє увагу 

іміджу країни і ролі кінематографу у якості інструмента створення міфологем. 

Серед статей, які були враховані під час написання роботи, ми назвемо 

загальновідому працю П.ван Хема «Держава мистецтва» (The State of Art) [244]; 

статтю Їнг Фана (Ying Fan) із Брунельського університету в Лондоні  – «Брендинг 

країни: Що значить бути брендом?» (Branding the nation: What is being branded?) 

[227], в якій автор показує різницю між брендингом товарів та послуг і 

брендингом місць; роботу Джона О’Шаугнессі і Ніколаса Джексона О’Шаугнессі 

(John O’Shaughnessy, Nicholas Jackson O’Shaughnessy) – «Трактування країни як 

бренду: деякі невраховані питання» (Treating the Nation as a Brand: Some Neglected 

Issues) [291]. В цій статті автори дають відповіді на наступні питання: 1) в якому 

об’ємі термін «бренд» може співвідноситися із країною; 2) механізм, за яким 

імідж країни впливає на відношення до її товарів; 3) ситуації, в яких імідж країни 

виробника грає визначну роль; 4) в якому об’ємі імідж країни може 

маніпулюватися урядом країни.   

Роботи на кшталт статті Джонатана Холла (Jonathan Hall) «Брендинг 

Британії» (Branding Britain) [243] або «Брендинг місць, нішевий маркетинг і 

проектування національного іміджу в ЦСЄ» (Destination branding, niche marketing 

and national image projection in Central and Eastern Europe) [242] Дерека Холла 

(Derek Hall) чи публікації Джоани К. Хендерсон (Joan C. Henderson) під назвою 

«Неповторний Сінгапур? Тематичне дослідження брендинга місць» (Uniquely 
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Singapore? A case study in destination branding) [248] допомогли в пошуку 

практичної інформації і порівняльному аналізі моделей брендингу країн. Ці 

роботи цінні систематизованим матеріалом, що подається авторами, які 

безпосередньо пов’язані з бренд-менеджментом місць. 

Стаття Клаудії Белл (Claudia Bell) «100% чиста Нова Зеландія: Брендинг для 

туристів» (100% PURE New Zealand: Branding for back-packers) [197] цікава тим, 

що пояснює підвалини однієї з найуспішніших бренд-кампаній сучасності й 

вказує на роль трилогії Пітера Джексона (Peter Jackson) – «Володар перснів» –  у 

реалізації цієї програми. 

Проаналізований в рамках дослідження фаховий журнал «ПБПД» (Place 

Branding and Public Diplomacy) за період 2004-2011рр. (з часу початку виходу 

вказаного журналу до року, коли автором було розпочате дане дослідження), 

показав наступні тенденції: 

-  Прогресуюче відмежування плейсбрендингу від маркетингу місць і 

брендингу місць. Замість вузько сфокусованого підходу до бренду 

місця із просуванням якоїсь однієї компоненти (зазвичай сфери 

туризму), плейсбрендинг переключається в площину політичну, 

стаючи синонімом «мудрого управління державою» (wisdom statecraft). 

Деякі вчені, такі як Еван Х.Поттер (Evan H. Potter) з Університету 

Оттави,  концептуалізують плейсбрендинг як форму національної 

м’якої сили (soft power) [294, c.19]. 

-  Власне відбувається перехід від форми «м’якої сили» (soft power) у 

форму «розумної сили» (smart power), який можна охарактеризувати як 

симбіоз м’якої та жорсткої сили [203]. 

-  Еволюція публічної дипломатії в ПД 2.0, що пояснюється глобальною 

інформатизацією суспільства, поширенням широкосмугового 

Інтернету, переносом реального життя у цифровий вимір, зростання 

ролі соціальних мереж у суспільних процесах [281].   

-  Дослідники плейсбрендингу починають розглядати етичну сторону 

цієї діяльності [255; 304]. 
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Незважаючи на прогресивний розвиток досліджень, потребує подальшого 

розвитку термінологічний апарат практики плейсбрендингу. В той самий час, 

дослідницьке поле має бути виведене до консенсусу, оскільки фрагментарність та 

неузгодженість призводять до того, що сфера плейсбрендингу розвивається не 

змістовно, в глибину, а в ширину, породжуючи все нові і нові терміни і змісти. 

Також спостерігається зворотна ситуація, коли значущі і головні терміни, такі як, 

наприклад «бренд» не набувають власного значення в контексті управління 

конкурентною ідентичністю, а продовжують асоціюватися із маркетинговим 

середовищем, з якого, власне термін і походить. Так, вже більше десяти років (з 

2004) видається фаховий журнал «Place Branding and Public Diplomacy» на чолі із 

С.Анхольтом, але й досі в ньому публікуються статті, автори яких почитають свої 

тексти із цитування визначення поняття «бренд», яке приводить AMA [177]. 

Звичайно, що за такий час, сфера плейсбрендингу мала б вийти на більш-менш 

узгоджену позицію та термінологічну визначеність. За останні роки інтерес до 

плейсбрендингу зростає в усьому світі, проте прогрес в концептуальному 

розвитку не спостерігається. Проаналізувавши західний та вітчизняний досвід в 

купі із здобутками суміжних дисциплін, ми ставимо однією із задач свого 

дослідження дійти певного консенсусу щодо термінів та визначень, зокрема, 

понять «бренд» та «брендинг» в контексті репутації та іміджу країн. Таким чином 

ми плануємо заповнити існуючі прогалини в семантичному просторі цих понять. 

Стратегічне управління іміджем місця виявляється достатньо складним 

полем для дослідження. Це пояснюється не тільки досить короткою історією 

існування такого явища як плейсбрендинг, але й фрагментарністю досліджень та 

відсутністю актуальної та продуктивної дискусії, зокрема серед вітчизняних 

авторів в цій науковій сфері. Хоча кількість літератури з управління іміджем 

місць поступово зростає, втім консенсусу серед дослідників довкола загальних 

теоретичних висновків не спостерігається. Навпаки, в багатьох випадках автори 

відторгають існуючі концепції та пропонують власні визначення та їх пояснення. 

Це призводить до накопичення багатьох суперечливих термінів як-то «nation 

branding», «destination branding», «country branding» в англомовному науковому 
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середовищі і їх еквівалентів або перекладених варіантів в україномовному 

дискурсі: «територіальний брендинг», «національний брендинг», тощо. 

Відсутність загальних дефініцій знижує шанси поступового і лінійного, більш 

конструктивного і академічного диспуту й також підкреслює, що концепція 

плейсбрендингу та пов’язані із нею питання до сих пір є досить розпливчастими. 

Ця невизначеність простежується і серед робіт західних дослідників, і в працях 

українських та російських авторів. Так, терміни «branding» і «marketing», «brand» і 

«identity», «identity» і «image», «image» і «stereotypes» стають взаємозамінними, 

якими жонглюють, в залежності від потреби. І хоча, досить часто автори 

пропонують достатньо раціональне пояснення того чи іншого термінологічного 

вибору, однак між собою дослідники не завжди знаходять порозуміння в 

інтерпретаціях плейсбрендингу. Це простежується в «термінологічному 

конфлікті» між С.Анхольтом та К.Дінні; С.Анхольтом та Ф.Котлером тощо. 

Наприклад, автор терміну «бренд місця» (place brand) С.Анхольт згодом змінив 

його на «конкурентну ідентичність», планомірно стверджуючи, що брендингом 

країни займатися неможливо. Інші дослідники, як-то Ї.Фан, навпаки, 

стверджують, що плейсбрендинг – це не міф, а реальна можливість покращення 

статусу країни у світі, підкріплюючи свої умовиводи концептуальним поглядом 

на суть даного явища [226, c.99].  

Крім цього, з огляду на заявлену тему дослідження, нами було 

проаналізовано стан кінематографу як чинника приваблення зовнішніх 

відвідувачів і просування іміджу країни.  

Література, присвячена комунікативному аспекту кіно, не є обширною. В 

західній традиції не прийнято виокремлювати кінематограф з ряду інших 

аудіовізуальних засобів масової комунікації. В Росії ж це питання більш детально 

вивчалось в роботах Ю.Лотмана [146], М.Хрєнова [169]. 

Професор кафедри кіно і телебачення Московського державного 

університету культури Микола Хрєнов в цілому розділяє всіх дослідників, хто 

займався вивченням кіно, на дві групи: по-перше, тих, хто намагався 

застосовувати до пізнання кіно діючу естетичну систему, яка виникла в результаті 
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спостерігання за традиційними видами мистецтва, і тих, хто не використовував 

існуючу систему, а намагався побудувати нову, спираючись на спостереження за 

природою і практикою нового явища, вишукуючи специфічні ознаки, притаманні 

лише для кіно [169, c.9]. 

Деякі закордонні автори, як наприклад Річард Барсам (Richard Barsam) із 

Міського університету Нью-Йорка і Дейв Монахан (David Monahan) із 

Університету Північної Кароліни в Уілмінгтоні, стикаючись із проблемою 

існування трьох слів в англомовному дискурсі про кіно – «film», «movie» та 

«cinema» (які в перекладі на українську мають один еквівалент – «кіно») – 

погоджуються між собою застосовувати слово «film» до «серйозних» фільмів, які 

є предметом вивчення для дослідників і критиків; «movie» – до масових фільмів, 

здебільшого розважального характеру, а під «cinema» розуміти низку фільмів, які 

сприймаються як мистецькі роботи, узагальнені єдиним параметром, наприклад 

«French cinema» (пер. з фр. – Французьке кіно). Між тим, самі дослідники 

підкреслюють взаємодоповнення цих трьох термінів і їх певну рівнозначність 

[192, c.3].  

Французький психоаналітик Ж.Лакан, розвиваючи свою концепцію «фази 

дзеркала», показав, що визначальним моментом у формуванні «Я» людини 

(зокрема дитини) є ситуація впізнавання себе в дзеркалі на основі ідентифікації 

себе із зображенням [147, c.281]. На основі ідентифікації із зображенням подоби 

формується здатність до всіх наступних вторинних ідентифікацій, ототожненням 

себе із будь-чим. Жан-Луі Бодрі поглибив ідеї Ж.Лакана, розвинувши їх в концепт 

подвійної ідентифікації, яка має місце в кіно. Ж.-Л.Бодрі стверджував, що 

ідентифікація з персонажем – це ідентифікація вторинна, умовою якої є первинна 

ідентифікація – тобто ототожнення себе із суб’єктом бачення [195]. У кіно таким 

суб’єктом виявляється той, чию точку зору репрезентує камера, тобто творця 

кінофільму. Таким чином глядач опосередковано уподібнюється і дорівнюється 

режисеру стрічки.  

К.Метц також розвивав «фазу дзеркала» як метафору для кінематографу [206, 

c.76]. Між тим, він як кіносеміотик, який розглядав кіно у якості системи 
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численних кодів, фактично створив нову дисципліну – семіологію кіно – із метою 

проаналізувати кінофільм неначе текст, застосовуючи при цьому лінгвістичні і 

семіологічні методи [149, c.214]. Важливість доробку К.Метца відмітив свого часу 

П’єр Паоло Пазоліні, італійський кінорежисер, який стверджував, що тільки 

втручання лінгвістики й семіології в область кіно забезпечило істинно науковий 

підхід до кіно [113, c.110]. Дослідник історії кіно, професор Стефан Принц 

(Stephen Prince) також наголошує на тому, що багато аналітиків і дослідників 

«читають» фільми, неначе тексти, активізуючи при цьому процеси семіотичного 

декодування [295, c.23]. Натомість французький філософ-постмодерніст Жиль 

Делез не представляв собі кіно мовною системою або кодом, який має бути 

розшифрований, аби вивільнити істинне значення, яке ховається за ним. Ж.Делез 

доводив, що кінофільм – це комплекс зображень і звуків, які функціонують на 

довербальному рівні, а отже сприймаються моментально і безпосередньо [231, 

c.404].  

Німецький кінокритик Зігфрід Кракауер намагався «реабілітувати фізичну 

реальність» за допомогою кіно і вважав, що фільми виконують своє істинне 

призначення лише коли вони фіксують і розкривають її, фізичну реальність [142, 

c.3], а тому і виводив свої власні вимоги до фільму: бути нейтральним, 

неупередженим, об’єктивним зображенням життя [142, c.5]. Для З.Кракауера кіно 

– це найбільш підходящий засіб художнього розкриття матеріальної дійсності і, 

на його думку, в цій сфері кіно домінує над всіма іншими видами мистецтв. 

Щоправда, М.Хрєнов у своїй монографії «Кіно: реабілітація архітепічної 

реальності» [169] вже самою назвою вступає у полеміку із З.Кракауером, 

наполягаючи, що кіно реабілітує не стільки фізичну, скільки архетипічну 

реальність. При доказі цієї тези М.Хрєнов спирається на доробок К.Юнга, який 

присвятив декілька робіт дослідженню архетипів в житті людини. 

Ставлення аудиторії глядачів до кіно в загальному розумінні, так само як і 

погляди на кіно серед інших мистецтв, різнилися. Відвідувачі кінотеатрів США і 

Західного світу, в цілому, сприймали кінематограф здебільшого як новий ступінь 

розвитку фотографії, її розвиненою формою. На зорі кінематографу, у 1894 році, 
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ця ідея була сформульована в патенті Вільяма Пола (William Paul) на проекційний 

апарат під назвою «біоскоп»: «Розказувати історії за допомогою демонстрації 

картин, що рухаються» [146, c.50]. В Європі кіно активно намагалися долучити до 

світу високих мистецтв, у той час як на північноамериканському континенті кіно 

практично одразу отримало стійкий соціальний статус, свого масового глядача, і 

віхами його історії були не стільки естетичні баталії, скільки гостра конкурентна 

боротьба, що точилася довкола перших кінокорпорацій і згодом призвела до 

формування голлівудської системи студій, «системи зірок» і тотального 

домінування на кіноринках Старого світу [174, c.7]. 

Іншого значення набувало кіно у східній частині світу. В Японії, наприклад, 

кіно втілювало в собі ні що інше, як продовження театру, і таке сприйняття 

нового мистецтва безпосередньо вплинуло на характер і природу перших 

японських кінофільмів, так само як на поведінку глядачів в залі, які дивилися кіно 

у повній тиші, нерідко залишаючись до самого кінця сеансу, і покидали свої місця 

після титрів, коли в залі вмикали світло [301, c.22]. Така поведінка різко 

контрастувала з культурою походів до кінотеатру на Заході. У Китаї і досі в кіно 

переважає власна східна естетика, яка на теоретичному рівні протистоїть західним 

теоріям кіно [320, c.148]. 

Аналогічне явище можна було спостерігати і у назвах установ, в яких 

демонструвалися перші фільми. Наприклад, у Франції – «theatre de cinema» (від 

фр. – кінотеатр), у США – «nickel-odeon» (від англ. – дешеве вар’єте), в Німеччині 

– «Lichtspielhaus» (від нім. – кіно) [151, c.27]. Акцент, як ми бачимо із прикладів, 

робився або на зв’язок із театром, або із дешевим атракціоном, або із 

образотворчим мистецтвом. Тобто, в кожному випадку простежувався свій 

власний культурний елемент становлення «сьомого мистецтва» в окремих 

країнах. 

Відомий кінокритик, автор монографій з теорії кіномистецтва Сталь Пензін, 

підкреслював подвійну природу кіно, розділяючи його на фільми як мас-медіа 

(медіа-текст) і фільми як мистецтво [154]. На його думку, перший варіант фільмів 

зацікавлений у глядачах, які орієнтовані на самих себе. Такі фільми не 
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потребують ніяких критичних аналізів, оскільки вони самі налаштовуються і 

пристосовуються до публіки. Фільми як мистецтво, навпаки, не можуть існувати 

без глядача-інтелектуала, здатного на аналітичний підхід до побаченого. Такий 

фільм виступає проти банальностей і звичних шаблонів, тоді як фільми-

медіатексти не намагаються конфронтувати із установками, поглядами і 

цінностями своєї публіки. 

Хочемо привернути увагу до важливої думки, яку сформулювала Вікторія 

Чистякова в своїй дисертаційній роботі, присвяченій кіномові в контексті 

[171,c.3]. Вона підкреслює те, що кіно, як наймолодше з мистецтв, постійно 

випереджає філософські і культурологічні концепції, які торкаються 

проблематики кіно, і таким чином змушує постійно заново осмислювати роль кіно 

в процесах існування і розвитку людського суспільства [171, c.3]. Разом з тим 

змінюється і об’єкт, який позначається терміном «кіно», адже порівняти 

кінофільми кінця ХІХ століття з сучасними блокбастерами голлівудського 

виробництва вдасться за небагатьма критеріями, а подекуди і взагалі буде 

неможливо в силу значного технологічного і естетичного дистанціювання між 

порівнюваними зразками. 

Враховуючи нашу спробу відмежувати терміни «кіно» і «кінематограф» за 

принципом їх семантичного і конотативного забарвлення, маючи власний погляд 

на їхню природу, ми сформулювали наступну гіпотезу. Кіно в якості терміну хоча 

й використовується повсюдно, замінюючи собою слова «кінотеатр» або 

«кінематограф» і представляючи собою скорочену версію останнього, в 

сучасності набуває власного, конкретного значення. Ми відстоюємо думку, що 

кіно – це синонім «сьомого мистецтва», всеохоплююче поняття, яке за своїм 

змістом і наповненням стоїть у спільному рядку із поняттями «музика» або 

«живопис». Це неосяжна категорія буття, яка існує у вигляді ідей, значень, думок 

і не може позначати і дорівнювати за значенням фізичній будівлі, такій, як 

кінотеатр. В повсякденному житті такий розподіл можливо не матиме широкого 

розповсюдження, однак на науковому рівні варто оперувати терміном «кіно» саме 

у зазначений спосіб і намагатися уникати взаємозаміни із однокорінними 
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термінами. Якщо продовжувати аналогію, наприклад, із музикою, то як для 

існування цього мистецтва потрібні інструменти – музичні, так і для кіно потрібні 

власні відповідні інструменти – інструменти кінематографічні. Таким чином, 

кінематограф – це інструментарій такого мистецтва як кіно. Завдяки 

кінематографу, який володіє своїми спеціальними і унікальними засобами, 

вдається можливим неосяжне мистецтво – кіно – фізично відтворити і 

продемонструвати глядачеві. Ми хочемо цим сказати, що кіно, музика, 

архітектура, живопис – всі ці мистецтва живуть в кожній людині, в її думках, 

ідеях, асоціаціях. Вони неосяжні, доки залишаються в рамках людського процесу 

мислення. Людина може продемонструвати ідеї і думки, оволодівши відповідним 

інструментарієм: кінематографічним, музичним, архітектурним або живописним. 

Результатом вивільнення думок та ідей з ментального рівня існування 

індивідуума стають, кінофільми, музичні композиції, архітектурні об’єкти й 

малюнки. У свою чергу кінофільм (скорочено – фільм) є аудіовізуальним рядом, 

який виникає в процесі використання кінематографу в мистецтві кіно, 

транслюється з екрану і має глядача. Таке визначення враховує історичний, 

технологічний і естетичний підходи до історії і теорії кіно і тим самим відповідає 

сформульованим на початку завданням. 

Також було помічено, що кінофільми подекуди стають ефективними 

каталізаторами при прийнятті рішення потенційним туристом про місце 

майбутньої подорожі. Кінотуризм є зростаючим явищем в усьому світі, чому 

сприяє як зростання індустрії розваг, так і збільшення кількості міжнародних 

поїздок. Предтечею кінотуризму слід вважати літературний туризм. Ідейний рух 

романтизму в літературі XVIII – XIX століть, представлений творами Олександра 

Дюма-батька, Джорджа Байрона, братів Грімм, Віктора Гюго, характеризувався 

стимулюванням інтересу читачів до оточуючого середовища, природи, гір, 

пейзажів, які автори створювали або описували у своїх творах. Згадати хоча б 

детальний, навіть прискіпливий опис В.Гюго Парижу у magnum opus його життя 

«Собор Паризької Богоматері». На цій хвилі зароджувались літературні 

туристичні потоки в Шотландії і Німеччини, Швейцарії, Англії і Франції.  
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Низка робіт була присвячена вивченню та опису феномену кінотуризму. 

Серед багатьох дослідників, які внесли значну долю у розробку цього напрямку, 

слід виділити доробок Саймона Хадсона (Simon Hudson) [252] та Б.Рітчі [221] із 

Калгарського університету, С’ю Бітон (Sue Beeton) [196], роботи яких часто 

цитуються іншими дослідниками і, в цілому, є визнаними фундаментальними 

працями у сфері розробки концепції кінотуризму. Кінотуризм – це відносно 

молода течія в дослідженнях стосовно туризму. Власне, в англомовній літературі 

можна зустріти декілька понять, які в перекладі на українську означають одне й те 

саме – кінотуризм. Втім, тонкощі існують, на що ми хочемо звернути увагу. 

С.Хадсон та Б.Рітчі використовують у своїх дослідженнях поняття «film tourism», 

маючи під цим на увазі візити туристів до місця (або залучення до місця), яке 

було побачене ними по телебаченню, на відео або кіноекрані і це вплинуло на 

результат їхнього рішення відвідати це місце [253, c.387]. Також існують поняття 

«movie-induced tourism» та «film-induced tourism». С.Бітон, застосовуючи останнє в 

однойменній монографії [196], пише, що поняття «movie-induced tourism» 

традиційно відноситься до туризму до місця, який слідує після успішного 

кінофільму, що був відзнятий саме на цій місцевості. Основною ж відмінністю 

«film-induced tourism» є те, що такий туризм може бути викликаний також після 

перегляду фільмів по телебаченню, відео або DVD [196, c.9]. Таким чином, 

поняття «movie-induced tourism» відноситься до тієї аудиторії глядачів, яка ходить 

до кінотеатрів – «cinema-going public». Відповідно «film-induced tourism» 

відноситься до більш широкого кола глядачів, вплив кіно на яких також 

поширюється і поза приміщенням кінотеатру. Очевидно, що такий розподіл є 

достатньо спрощений і характеризує скоріше рівень емоційної забарвленості 

понять у англомовному середовищі, втім, у нашому дослідженні ми надалі будемо 

використовувати саме термін «кінотуризм», маючи на увазі процеси, які 

описуються дефініцією поняття «film-induced tourism», що дана в книзі С.Бітон, а 

саме відвідування місцевості, де були зняті кінофільми, так само, як і тури на 

кіностудії і тематичні – до кінопарків розваг [196, c.52].  
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Дисертаційне дослідження Ноеля О’Коннор (Noelle O'Connor), яке було 

захищено у Дублінському технологічному Інституті [286], підводить підсумок з 

дослідження внеску популярних кінофільмів на рівень зростання туристичних 

потоків до місцевостей, де фільм було знято. За основу було взяте графство 

Йоркшир (Великобританія), на прикладі якого автор доводить свої гіпотези. 

Важливим для нашого дослідження є гіпотеза О’Коннора, що окрім позитивних 

зрушень, які викликає кінотуризм, він також може призвести до негативних 

наслідків, які слід враховувати бренд-менеджерам у своїй діяльності. Схожа 

робота була захищена у Бізнес школі Гриффітського університету Ніком 

Маціонісом (Niki Macionis) у 2007 році [272]. Автор також досліджує зв’язки між 

кінофільмами і туризмом.  

С.Бітон, пише, що туризм може чинити політичний вплив, бути рушійною 

силою для економічних і соціальних відновлень та розмаїття, а також сприяє 

об’єднанню та зміцненню громади [196]. Наразі, прибутки окремих країн, що 

надходять з індустрії туризму, складають значний відсоток від 

загальнодержавного ВВП, а в деяких випадках перевищують 50%. Для деяких 

країн, як це має місце в Іспанії, індустрія туризму стала найприбутковішою 

галуззю економіки [307]. 

Важливими матеріалами збагатила наше дослідження стаття чотирьох 

дослідників під загальною назвою: «Вплив історичних фільмів на імідж Південної 

Америки» (Impacts of a historical film on the destination  image of South America) 

[252]. Автори звертають свою увагу і досліджують імідж Південної Америки 

серед студентів Північної Америки, який ґрунтується на перегляді історичних 

фільмів та фільмів із сумнівною сюжетною лінією. 

Британський соціолог культури і масових комунікацій Стюарт Голл (Stuart 

Hall), стверджує, що місця не тільки складаються із культурної спадщини, а також 

із символів, створюючи таким чином дискурс місця, який поєднує всі взаємодії із 

місцем як сторонніх відвідувачів, так і безпосередніх його мешканців [237, c.15]. 

Відвідувачі сприймають образи місця, створюючи значення, які вони потім 

ідентифікують із цими місцями. Ці сенси формуються під впливом розповідей 
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знайомих, побаченим на власні очі, прочитаним в книзі або почутим по радіо. Є 

важливим для країни вивчати різноманітні шляхи, якими бренд місцевості 

поширюється в світі, сприймаючись в різних регіонах і країнах по-різному, і 

намагатися зрозуміти, як множина іміджів може бути керованою в рамках 

міжнародних плейсбрендингових кампаній, направленою у вигідне для країни 

русло. Пітер Шофілд (Piter Schofield) із Університету Салфорд у Манчестері 

висуває теорію про те, що чимало туристів, як правило, сприймають навколишній 

світ через серію створених і існуючих у свідомості оформлених образів, які вони 

побачили до того в брошурах, через вікна автобусів та автомобілів і через 

об’єктиви кіно і фотокамер [303, c.337]. Результат, до якого може призвести таке 

сприйняття оточуючого світу через призму екранних образів, ще в 1962 році 

описав Даніель Джозеф Бурстін (Daniel J. Boorstin) – американський історик і 

письменник. В своїй фундаментальній роботі «Імідж: путівник з псевдоподій в 

Америці» (The Image: A Guide to Pseudo Events in America), він пише, що 

громадський інтерес у відвідуванні місць, зображених в кіно, базується на інтересі 

і зацікавленості перевірити, чи є «реальність» такою самою, якою вона показана в 

кіно [198, c.116]. Д.Д.Бурстін хотів цим сказати, що керуючись питаннями на 

кшталт: «Чи дійсно природа насправді така мальовнича, якою вона показана в 

фільмі «Австралія» (Australia)?» [26] або «Чи дійсно Детройт представляє із себе 

таку гнітючу, депресивну місцевість, якою він показаний в фільмі «8 миля» (8 

mile)?» [2], подорожуючи до цих країни або міста, відвідувачі тестують не образ, 

що був створений кінофільмом, а, навпаки, перевіряють «реальність» місця на 

відповідність до образу, сформованого візуальними медіа. Цієї ж думки 

дотримується Джон Уррі (John Urry), британський соціолог із Ланкастерського 

університету. Він вказує на те, що загальновідомими і прийнятими як даність є 

багаточисленні елементи, які можуть мотивувати людей ставати туристами і 

обирати конкретні напрями подорожування. І до однієї із основних мотивацій 

потенційного «споживача місцевості» він відносить саме бажання випробувати 

реальність, образ якої був створений в свідомості людини, спробувати отримати 



 41 

таке саме задоволення від взаємодії із нею, яке себе уявляє, спираючись на свій 

вікарний досвід [313, с.113]. 

Професор Ексетерського університету – Кейт Кемерон (Keith Cameron)пише, 

що безліч символів, які люди використовують аби позначити свою національну 

відданість і приналежність, розділяються і колективно використовуються разом із 

представниками інших націй, які, втім, не мають подібного ставлення до цих 

символів. Крім того, важливим для нас є роздуми К.Кемерона стосовно ролі кіно в 

процесах відображення структури нації [209, c.106]. Автор вказує на 

безсумнівність факту, що наратив будь-якого фільму апелює до існуючих 

дискурсів і міфів власної культури. Міфи не є простим відображенням історії, 

вони є трансформацією історії, їх існування конструює специфічне сприйняття 

нації. І кіно, на думку К.Кемерона, не є виключенням із цих процесів 

конструювання сприйняття нації. Потрібно підкреслити, що в цьому дослідженні 

ми, як і К. Боулдінг [199, c.124] ототожнюємо терміни «nation» та «state», 

перекладаючи їх в цьому дослідженні єдиним – «країна». 

Підсумовуючи, можна сказати, що загальний огляд літератури переконує у 

тому, що тема вивчення ролі і значимості кінематографу як засобу 

плейсбрендингу є досить новою площиною дослідження в сфері міжнародних 

відносин, яка описана не повністю і може бути об’єктом подальшого вивчення. Це 

пояснюється відсутністю комплексного застосування кінематографічної форми в 

якості способу поширення всіх елементів бренду, а не тільки окремих його 

складових. 

Особливо ми хочемо звернути увагу на перспективність використання 

кінематографу у формуванні міжнародного іміджу саме країн, оскільки існуюча 

літературна база більше описує практичне втілення цієї ідеї на прикладі окремих 

міст. Враховуючи комплексність і значно більшу складність такого явища як 

країна, слід враховувати досвід брендингу міст шляхом зображення їх у кіно, але 

розробляти для країн власні моделі, які б враховували їх специфіку та 

багатогранність. Також відкритим залишається питання етичного складу, а саме 
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як використовувати кінематограф у такій практичній, подекуди меркантильній 

сфері, як брендинг, і не загубити власне мистецтво, яким має залишатися кіно. 

 

1.2 Теоретико-методологічні засади дослідження 

 

Теоретичною основою цього дослідження є: 

-  неоліберальний інституціоналізм як напрям неоліберальної теорії 

міжнародних відносин, який спирається на терміни співпраці та м’якої 

сили [285; 228]. 

-  Візуальний метод аналізу рухомих зображень [172]. 

-  Семіотичний аналіз [146; 117]. 

Автором обґрунтовується сумісність цих теорій та підходів в аналізі 

запропонованого предмету і можливість їх синтезу або окремого застосування для 

розгляду специфічних проблем, що підіймаються в ході дослідження. В результаті 

ми отримуємо синтезовану методологію, необхідну для реалізації поставлених 

задач. 

Останні 30 років маркетинг місць, як предтеча плейсбрендинга, асоціювався 

із трансформацією індустріальних міст і країн в процесі політичного зсуву у бік 

неолібералізму – політики, яка створює стабільні умови для розвитку маркетингу 

місць [222, c.79]. Хоча плейсбрендинг пов’язаний зі станом економіки в 

конкретному місті або країні, він нерозривно пов’язаний з неоліберальним 

врегулюванням. Плейсбрендинг в сучасному його розумінні, продукт тривалого 

буму, який виник через колапс соціал-демократії і появи постіндустріальних міст і 

країн, які були змушені винаходити себе після травм 1970-х і 1980-х років, коли 

багато промислових міст і країн втратили до половини своєї зайнятості в 

промисловості [222, c.80]. Західні економіки все більше і більше 

переорієнтувалися на надання послуг, країни вступили в період конкурентної 

боротьби, щоб змінити себе у світовій економіці. Ці постіндустріальні країни 

бачили зростання наукомістких малих фірм у «творчих індустріях», які 

включають в себе засоби масової інформації, моду, кінематограф, телебачення, 
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видавництво, мистецтво, музику, сферу розваг, нові бізнес-послуги. В таких 

країнах помітна частина ВВП формується за рахунок надходжень від галузей 

економіки, які залежать від відвідувачів, такі як туризм, сфера культури, 

проведення масштабних конференцій тощо, використовуючи на повну елементи 

«м’якої сили». Сьогодні м’яка сила – це складна багаторівнева система, яка 

дозволяє великим державам вирішувати тактичні і стратегічні завдання на 

міжнародній арені, проявляючись в офіційному і неофіційному напрямках. Дана 

система впливає на аудиторію, реалізуючи як національні інтереси держави, так і 

інтереси глобальних еліт. М’яка сила є зовнішньополітичним ресурсом і 

специфічним інструментом латентного управління міжнародними процесами, 

який актуалізується саме в епоху глобалізації. Об’єктами латентного управління 

стають міжнародні процеси і відносини, а також окремі країни і регіони світу. 

М’яка сила є універсальним зовнішньополітичним інструментом, який доступний 

практично всім акторам міжнародних відносин. 

Методологічною основою цього дослідження виступають визнані принципи 

наукового пошуку. Засади аналізу випливають з первинних уявлень про його 

об’єкт та базуються, з одного боку, на принципі наукової об’єктивності, а з 

іншого – на певному суб’єктивізмі, тобто трактуванні міжнародних відносин як 

таких суспільних стосунків, які позбавлені об’єктивної основи, що випливають з 

людської натури, формуються та спрямовуються особистістю. У цьому річищі, 

слідуючи ідеям теорії неолібералізму, що сучасний світ продовжує знаходитися 

під ковпаком «сили», але не тільки її військового компоненту, а й також 

економічних, інформаційно-комунікативних, наукових, фінансових й виробничих 

складових, ми розглядаємо проблематику дослідження. У цьому процесі нами 

враховано існуючі ідеї відносно «м’якої сили» і методів публічної дипломатії як 

засобів просування іміджу країни і досягнення мети невійськовими шляхами. 

Застосовуючи діалектичний підхід до вивчення проблеми, стверджуючи, що 

міжнародні відносини – це динамічна система, що перебуває у стані руху та 

розвитку, зумовленому їхніми внутрішніми суперечностями, у постійній зміні 
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своїх форм та типів, також ми скористалися індуктивним методом судження, 

формуючи загальну картину явища, користуючись знаннями про окремі елементи.  

Задля реалізації можливостей аналітичного методу вивчення міжнародних 

відносин було застосовано прийоми порівняння на етапі вивчення можливих 

варіантів використання кінематографу у якості засобу плейсбрендінгу, й прийом 

синтетичного методу дослідження – узагальнення під час формулювання 

висновків і рекомендацій. Прийом групування було використано під час 

дослідження візуальних джерел і розподілення останніх на вищезгадані групи. 

Також було залучено метод спостереження на етапі обробки візуальних джерел та 

контент-аналіз задля систематизованого вивчення нарративів. Певною мірою 

нами використовувався найдоступніший та найпоширеніший метод – вивчення 

документів. Він полягав у врахуванні та аналізі низки офіційних документів. 

Дотримуючись поставленої мети, ми розглянули роль та значення 

кінофільмів у процесі масової комунікації. Ми аналізували масовокомунікативні 

процеси, оскільки нам необхідно було проаналізувати потенціал кінофільмів в 

умовах транслювання перед великими групами людей, адже саме масове 

охоплення аудиторії глядачів-реципієнтів  інформації, покладеної в кінофільм, 

відповідає інтересам держави, яка використовує кінематограф з метою 

покращення власного репутаційного капіталу. Загальновідома комунікаційна 

модель Гарольда Ласуела (Harold Lasswell) [114, c.336], яка досі використовується 

в аналітичній діяльності, дозволяє нам проаналізувати кінофільми і акцентуватися 

на тому, що останні відповідають необхідним вимогам, аби розглядатися як канал 

комунікації. Тим не менш підкреслимо, що нашим завданням більше відповідає 

удосконалена модель комунікації [114, c.337], запропонована Г.Ласуелом у 1968 

році. Вона також передбачає вивчення процесу  комунікації за допомогою 

відповідей на питання: хто передає?, що передає?, яким каналом передає?, кому 

передає?, з яким ефектом передає?, однак доповнюється такими важливими для 

нашого дослідження питаннями, як-то: з якими намірами передає? в якій 

ситуації? з якими ресурсами передає? яка використовується стратегія при 

цьому? на яку аудиторію впливає? з яким результатом? І перше питання разом із 
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останнім з цього переліку вважаються нам найголовнішими при аналізі фільмів 

(втім не заперечуючи важливість інших), тим більше, що вдосконалена модель 

допомагає професійніше проаналізувати кінофільми саме у площині масової 

комунікації. 

За результатом дослідження масових комунікацій Пол Лазарсфельд (Paul 

Lazarsfeld) і Бернард Берельсон (Bernard Berelson) запропонували модель 

двоступеневої комунікації [132].  Їх доробок, який характеризується аналізом 

впливу інформації на населення і ролі у цьому процесі «лідерів думок», які 

посилюють цей вплив, виглядає для нас актуальним для застосування у сфері 

кіно, враховуючи важливість інституту кінокритиків для всієї індустрії в цілому і 

значення безкоштовних показів кінофільмів до прем’єри для спеціально 

запрошених соціальних груп: журналістів, селебритіс, топових блогерів тощо, які 

виступають інструментами WOW-маркетингу. 

Питання, на які ми маємо для себе відповісти на даний момент – це як і чому 

відбувається процес впливу кінофільму на глядача і у чому унікальність цього 

процесу. Проаналізувавши моделі комунікації, зокрема масової, ми визначилися, 

що найбільш ефективно розглянути «кінофільм» вдається за допомогою 

семіотичних та психотерапевтичних теорій масової комунікації. Автори Дженінгз 

Брайант (Jennings Bryant) та Сузан Томпсон (Susan Thompson) з Університету 

штату Алабама, в своїй книзі «Основи впливу ЗМІ» (Fundamentals Of Media 

Effects) [204] вказують, що чимало дослідників підкреслюють процес навчання 

членів аудиторії при споживанні масової інформації і декларують, що в ході 

численних експериментів було встановлено факт існування причинно-

наслідкового зв’язку між переглядом певних сцен із кінофільмів і зміною 

поведінки глядача. Р.Барт в одній із своїх книг [116, c.57] пише, що у випадку 

кіно, він не може нічого додати до образу. Він каже, що у нього для цього просто 

не має часу і це непідвладне йому, оскільки, якщо закрити хоча б на мить очі, 

відкривши, ми не побачимо того кадру, який був. Таким чином, кіно спонукає до 

постійної прожерливості; воно володіє багатьма іншими чеснотами, однак, на 

думку Р.Барта, замисленість не входить до їхнього числа [116, c.24]. Таким чином, 
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відбувається перманентне занурення в інформаційне поле екрану на час сеансу, 

залученість усіх почуттів в аудиторії глядачів. 

Загалом, слово «аудиторія» вже давно знайоме нам як збірний термін для 

«отримувачів» інформації в простій послідовній моделі масового зв’язку, про яку 

ми вже писали, коли згадували Г.Ласуела. Існує встановлений дискурс, в якому 

«аудиторія» просто відноситься до читачів, слухачів і глядачів того чи іншого 

медіа-каналу або того чи іншого контенту [273, c.41]. Однак, термін «аудиторія» 

може однаково застосовуватися до безлічі читачів романів початку XVIII століття, 

абонентів супутникового телебачення ХХ століття і глядачів кіно у форматі 

IMAX [202] ХХІ століття, хоча ці явища дуже різні. Це демонструє, з одного боку, 

простий характер концепції «аудиторія», і в той самий час звертає нашу увагу на 

можливі пастки, до яких вона може привести, якщо відсутнє чітке та узгоджене 

розуміння того, що термін означає. 

За словами Гартха Джоветта (Garth Jowett) з Х’юстонського університету, 

перша соціальна наукова концепція аудиторії виникла після важливого кроку у 

розвитку засобів масової інформації, а саме після винаходу кіно і форм 

кінодистрибуції [259, c.53]. Кіно також створило першу справжню «масову 

аудиторію» в сенсі великомасштабного отримання ідентичних відеоповідомлень. 

Мільйони звичайних людей приходили до кінозалів і долучалися до 

опосередкованих емоцій і досвіду, які демонструвалися з екрану. Так, зокрема, 

відбувається і зараз.  

Більш складна критика масової культури була встановлена з точки зору 

Франкфуртської школи у 1940-х і 1950-х роках. Масова аудиторія була зображена 

як більш-менш безпорадна жертва маніпуляції та експлуатації з боку 

капіталістичних засобів масової інформації [273, c.102]. Багато авторів, 

прихильників документалізму в кіно, взагалі вважало, що мистецтво було 

побічним продуктом і народилося як знаряддя пропаганди [115, c.174]. А 

жертвами ставали саме представники трудящих верств, які не могли захистити 

себе від пропаганди і маніпуляцій в силу відсутності належної освіти, браку 

досвіду і виснажливої праці, завдяки чому, масова культура, хоча й була 
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неповчальна, подекуди аморальна, проте, приємна. Мабуть, звідти і походять 

коріння ототожнення масової культури і масової аудиторії, які досить часто 

стають синонімом низькопробності.  

Інше широке теоретичне питання стосується ступеня активності і пасивності 

аудиторії. За визначенням, аудиторія як пасивна маса, неспроможна до 

колективних дій, в той час як будь-яка справжня соціальна група має схильність 

бути активною в сенсі вибору мети і цілей своєї діяльності [273, c.153]. Професор 

Деніс МакКвайл (Denis McQuail) із Амстердамського університету вважає, що 

аудиторія при перегляді стає більш фрагментованою, втрачає свою національну, 

локальну або культурну ідентичність [273, c.69]. Сама природа аудиторії така, що 

вона формується і відбувається або в суспільстві, або в засобах масової 

інформації. Тобто, або люди стимулюють ЗМІ надавати актуальний продукт, який 

вимагає суспільство, або навпаки, ЗМІ приваблює до себе індивідів, диктує свою 

волю і нав’язує аудиторії свій контент. Ця думка також простежується в роботах 

Теодора Адорно (Theodor Adorno) і Макса Горкгаймера (Max Horkheimer) [175], 

коли вони пишуть, що індустрія культури не тільки виробляє стандартизовані 

сюжети, але також створює собі аудиторію шляхом маніпуляцій. Найважливішим 

ефектом, який спостерігають Т.Адорно і М.Горкгаймер від подібних маніпуляцій 

полягає у тому, що індустрія розваг виховує у споживачів слухняність і віру в 

ієрархію, а також сприяє втрачанню власної індивідуальності [175, c.97]. Більш 

того, представники Франкфуртської школи роблять висновок, що масові медіа 

призводять до заниження соціального життя людини, виведення його в одномірну 

площину інтелектуальних і емоціональних звичок, тим самим завершуючи процес 

бездуховного обігу «культурних товарів» [175, c.98]. 

Серед тих, хто обирає своїм каналом комунікації кінофільми, формується 

аудиторія, яка має назву «відвідувачі кіно» (пер. з англ. – cinema-going public). Це 

наша цільова аудиторія і власне вона підпадає під ідею «масової аудиторії», 

оскільки дуже часто когорта глядачів є дуже великою, розсіяною і гетерогенною, 

без внутрішньої організації і структури. Приналежність до кіноаудиторії включає 

в себе певні навички і зокрема розуміння і сприйняття кіносередовища і його 
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жанрів. Ці речі розвиваються під час взаємодії глядача із фільмом і знаходяться 

під впливом певного культурного середовища, яке може змінюватися в залежності 

від місця і часу. Наприклад, в 1940-х роках, кіноаудиторія кіно була ідентична 

тим самим «відвідувачам кіно», які збиралися в величезні, молоді за віком, групи, 

терпляче чекали у черзі під дощем на квиток і повністю залежали від 

запропонованого контенту, який виробляла тодішня кіноіндустрія. Нинішня 

кіноаудиторія вже мало походить на «відвідувачів кіно». Д. МакКвайл описує її як 

більш домашню, дорослішу аудиторію, яка має майже нескінченний доступ до 

кіно [273, c.103]. Джеймс Дж. Вебстер (James J.Webster) із Північно-Західного 

університету і Патріціа Хален (Patricia Phalen) із Університета Джорджа 

Вашингтона, описують три головні моделі позиціювання аудиторії [297, c.97], які 

існують в комунікаційній політиці: «жертва» (модель впливу), «споживач» 

(ринкова модель) і «розмінна монета» (товарна модель). 

Склад аудиторії та її характеристики істотно впливають на рішення 

іміджмейкерів про те, яким буде зміст іміджу країни та шляхи його поширення. 

Це є істотним питанням, оскільки імідж країни має подвійну природу: імідж, 

орієнтований на сприймання його аудиторією країн Західної Європи та США, 

може відрізнятися від іміджу, який країна орієнтує на просування в східних 

країнах або країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Використовуючи 

кінематограф в якості інструментарію поширення іміджу країни на міжнародній 

арені, виявляється важливим правильно і ефективно детермінувати цільові 

аудиторії і використати відповідний до ситуації стиль кінооповідання. 

 

1.3 Характеристика джерел 

 

 

Джерельна база є важливим елементом цього дисертаційного дослідження. 

Наша мета полягає в розробці предмету, який майже не отримав належної 

концептуалізації в існуючій політологічній літературі. Об’єкт і предмет 

дослідження охоплює реальні процеси, які відбуваються в площині міжнародних 

відносин. Отримання потрібної інформації вимагає як детального аналізу 
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аудіовізуальних джерел, представлених в цьому дослідженні кінофільмами і 

окремими відеорядами, так і обробки письмових джерел задля вилучення 

статистичної інформації із подальшим її аналізом. Крім цього, значна роль 

приділяється аналізу вторинних джерел інформації, зокрема обробці статей 

фахового журналу «Place Branding and Public Diplomacy» за період 2004-2011 рр. 

В даному дисертаційному дослідженні автор використовує джерела, що 

здебільшого відносяться до категорії аудіовізуальних художніх творінь. Окремий 

сегмент джерельної бази включає документи та доповіді державних агенцій, 

щорічні звіти національних і наднаціональних організацій. Також проаналізовано 

цифрові джерела інформації як-то веб-представництва урядових та неурядових 

організацій, відповідальних за брендинг місць та плейсбрендинг.  

Крім цього джерелом первинної інформації стало триетапне опитування, 

проведене серед студентів Донецького національного університету. 

Візуальні джерела представлені художніми кінофільмами як вітчизняного, 

так і закордонного виробництва – російськомовної та англомовної кіноіндустрій.  

Ми аналізували контент саме художніх (ігрових) кінофільмів, оскільки 

документальне кіно цікавить нас меншою мірою. Це пояснюється не масовим 

характером демонстрації та впливу, як це здебільшого буває у документальних 

кінофільмів. Не применшуючи їхню роль і значення в культурній спадщині 

людства, ми все ж підкреслюємо, що саме ігровий кінематограф краще відповідає 

цілям країни під час формування міжнародного іміджу країни завдяки масовості 

аудиторії потенційних глядачів. Виключенням із загального правила в цьому 

дослідженні стали фільми виробництва «Ісламської держави» (далі ІД).  

Художній доробок світової кіноіндустрії у вигляді кінофільмів у цьому 

дослідженні представлено популярними кінострічками різних років, в яких значне 

місце приділяється місцю розгортання сюжету, через що достеменно можна 

визначити в якій країні відбувається дія фільму: «Борат» (Borat: Cultural Learnings 

of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) [28], «Володар перснів» 

(The Lord of the Rings) [91], «Хай живе Франція!» (Vive la France) [103], 

«Австралія» (Australia) [26], «Доброго ранку, В’єтнам» (Good Morning, Vietnam) 
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[45], «З Африки» (Out of Africa) [69], «Одного разу в Америці» (Once Upon a Time 

in America) [68], Євротур (EuroTrip) [39], Квант милосердя (Quantum of Solace) 

[77], Годзила (Godzilla) [44], Війна світів (War of the Worlds) [104], Титанік 

(Titanic) [93], Льодовиковий період (Ice Age: Continental Drift) [51], Місія 

нездійсненна: Протокол Фантом (Mission: Impossible – Ghost Protocol) [62], Ріо 

(Rio) [79], На узбіччі (Sideways) [83], Велика краса (La grande bellezza) [56], 

Щоденники мотоцикліста (Diarios de motocicleta) [37], «Пелікан» (Nicostratos le 

pélican) [65]. Вони слугували джерелом візуальних фактів, які підтверджували 

ідею поширення бренду країни або певної його складової через кінематограф.  

Під час роботи з візуальними джерелами, останні було розділено на дві 

групи: 1) кінострічки, в яких плейсбрендінг незапланований та 2) кінофільми, які 

одразу створювалися в рамках плейсбрендінгу окремої країни, міста чи регіону. 

Це було відомо заздалегідь, оскільки уряди країн або місцеві адміністрації 

зазвичай не приховують факту співпрацювання з кінематографістами. Такі 

колобораційні проекти знайшли своє підтвердження в аналізі фільмів із серії 

«[Назва місця], я тебе люблю» [71], фільму Вуді Алена (Woody Allen) «Вікі 

Кристина Барселона» (Vicky Cristina Barcelona) [102]. Наприклад, «Париж, я тебе 

люблю» складається з 18 п’ятихвилинних історій про різні прояви любові, кожна 

з яких відбувається в певному окрузі Парижа. Ідея серії мікроісторій, знятих у 

великому місті, була з великим ентузіазмом сприйнята у світі кіно й отримала 

продовження. В 2009 році вийшов фільм «Нью-Йорк, я люблю  тебе» (New York, І 

Love You) [64], а в 2010 році – «Москва, я люблю тебе» [9], знятий за таким же 

принципом.  

Обидві групи кінофільмів розглядалися нами як джерела інформації, її 

провайдери. Проводився контент-аналіз монологів і діалогів героїв кінострічок на 

наявність згадувань назв країн або міст в контексті фільму, прискіпливу увагу 

приділяли наочному зображенню місць: як часто, з яким монтажем, в якій 

ситуації на екрані з’являлися локації міста або країни. Також джерельна база 

кінофільмів представляла інтерес для цього дослідження в аналізі субтитрів, які 

з’являються на екрані. Окремо аналізувалися кінофільми на наявність в них 

https://my-hit.org/film/3225/
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знакових місць і символів, як мають високий рівень асоціацій із тією чи іншою 

країною – культурні ландшафти. 

Другим сегментом джерельної бази є друковані і віртуальні документи 

державних агенцій, які відповідають за реалізацію плейсбрендингових стратегій 

та формування позитивного іміджу країни за її межами. Серед таких є ЛІ (The 

Latvian Institute) [89], Бренд ПАР (Brand South Africa) [29], ПТО (Polska 

Organizacja Turystyczna) [75], МЕТ (Taiwan’s Ministry of Economic Affairs) [85] та 

інші. Аналіз місії та цілей кожної із агенцій дав можливість зрозуміти на яких 

платформах відбуваються реалізації плейсбрендингових стратегій країн різних 

частин світу. Також цей сегмент джерельної бази дозволив в певній мірі довести 

гіпотезу, що більшість країн і дотепер не застосовують плейсбрендинг в повній 

мірі в процесах управління власною ідентичністю, а концентруються на одній, 

подекуди двох, складових бренду країни. Зазвичай цими елементами стають 

туризм та зовнішні інвестиції. 

Третій сегмент джерельної бази є документи міжнародних і наддержавних 

організацій як-то доповіді ЮНВТО (UNWTO Tourism Highlights) [100], 

аналітична база ІЛР (Human Development Index, HDI) [49]. 

Важлива джерельна база має своїм походженням рейтинги та показники 

недержавних інститутів та приватних організацій. До їх переліку входять РККС 

(World Competitiveness Yearbook) [106], Рейтинг національних брендів 

С.Анхольта (Anholt-GfK Nation Brand Index: Overal Brand Ranking) [23]. 

Насамкінець, останній сегмент джерельної бази представлений вторинними 

джерелами інформації, зокрема фаховим журналом ПБПД (Place Branding and 

Public Diplomacy). Аналіз всіх публікацій за 7 років дав змогу виокремити 

тенденції розвитку плейсбрендингу в практику з управління країною в умовах 

неоліберального наповнення системи міжнародних відносин. 

Проаналізована література і джерельна база з проблематики дослідження з 

одного боку відповідає на теоретичні питання, а з другого – дає поштовх до 

подальшого дослідження проблеми формування і просування міжнародного 

іміджу країни. Втім джерела дослідження дають повноцінну картину про 
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наявність дискурсу брендів країн в площині кінофільмів, дозволяють 

проаналізувати впливовість і ефективність цих фільмів на процеси сприйняття 

громадськістю тих чи інших країн. 

 

Висновок 

 

В процесі підготовки дисертації автор реалізував методологічний синтез 

теорії неоліберального інституціоналізму, спираючись на фактор «м’якої сили» як 

форми політичної влади в міжнародних відносинах, методів візуального і 

семіотичного аналізу рухомих зображень (кінофільмів). Теорія неоліберального 

інституціоналізму дозволяє розглянути плейсбрендинг в якості діяльності з 

управління іміджем країни в міжнародних відносинах. Така діяльність 

реалізується у формі м’якої сили в інтеракціях із іншими акторами на 

міжнародній арені. Шляхом застосування методів візуального та семантичного 

аналізу до рухомих зображень, вдалося проаналізувати кінофільми на 

ефективність залучення кінематографічної форми в якості інструменту 

плейсбрендингу. Незважаючи на істотний внесок закордонних авторів у 

методологію плейсбрендінгу, сучасна практика являє собою широкий спектр 

теорій, що можуть доводити свою життєдайність тільки в рамках конкретного 

емпіричного матеріалу. Дотепер не сформована єдина теоретична база, на якій 

ґрунтувалися б дослідницькі роботи. Існує безліч термінів та понять, які дублють 

один одного, не додаючи конкретики до вирішення визаченої проблематики. Дані 

обставини свідчать про необхідність подальших досліджень у даній області. 

Аналіз попередніх розробок вченими проблематики плейсбрендингу довів, що 

сучасна думка з проблем плейсбрендингу стосується аналізу геополітичного, 

маркетингового і, власне, брендингового аспектів позиціонування держави на 

міжнародній арені, зокрема, вагомості національного бренду як інструменту 

забезпечення національних інтересів. 
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РОЗДІЛ 2 ҐЕНЕЗА ІМІДЖУ КРАЇНИ  

В МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТА  

ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

«… Пространство, которому, кажется, ничего не нужно, на самом деле 

нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить 

эту службу способен только ты».  И. А. Бродский, «Назидание» [119]. 

 

Країна як політичний актор має добиватися політичного визнання і поваги 

світової спільноти. Це буде означати здатність знайти і зайняти унікальну 

політичну нішу на глобальному політичному ринку. Зовнішньополітичне 

позиціювання країни є важливим елементом маркетингових технологій, 

призначення якого впливати на ставлення до країни глобальних політичних 

лідерів і глобального співтовариства.  

Ґенеза іміджу країни в міжнародно-політичному контексті розглядається як 

зростаючий елемент політичного виміру в сучасних міжнародних відносинах. 

Процес формування іміджу як такого було описано в 1965 році як розвиток 

ментального конструкту, заснованого на декількох враженнях, обраних із потоку 

інформації [220, c.38]. Розвиток технологій та доступність інформації змінили 

саму суть цього потоку, зробили його більш багатогранним і багатошаровим, 

концентратором різноманітних джерел інформації. Так само і реципієнти іміджу 

стали більш вимогливими до якості його денотату, інформаційно обізнаними, 

допитливими до нового. Перехід від ліберального капіталізму, коли домінувала 

форма індивідуальних подорожей представників заможних верств населення, до 

його організованої форми [312, c.147] зробив населення мобільним в думках та 

переміщенні, сприяв становленню форми масового туризму. Дискурс 

приваблення уваги до країни пропорційно зростав на фоні імплозивного 

стискання міжнародних відносин до стану «глобального села». Глобальний, але 

крихкий взаємопов’язаний світ еволюціонував до стану, коли кооперація і 

встановлення довгострокових відносин із рештою міжнародних акторів 

гарантують стабільність в більшій мірі, аніж гонитва озброєнь і конфронтаційні 
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настрої в міждержавній політиці. Відбулося перефокусування з «жорсткої сили» 

на те, що П.ван Хам називає «соціальна сила» (social power) [244, c.131], а Джон 

Браун «розумна сила» (smart power) [203, c.152]. Сучасна боротьба між країнами 

точиться за «розум та серце» споживача. В кожній країні формується свій контент 

м’якої сили, що обумовлено політичними, економічними і соціокультурними 

відмінностями між різними країнами світу. 

 

2.1 Дискурс іміджу країни в міжнародно-політичних відносинах  

 

Імідж – ключове поняття як повсякденного, так і наукового дискурсів, 

інструмент сучасних соціальних взаємовідносин. В епоху постмодерну, 

віртуального капіталізму і його породжень, безконтрольного поширення 

інформації, глобальності та масовості, ми стаємо свідками процесу, коли 

символічне значення превалює над реальністю, виробляється не товар, а знак або 

бренд, цінність формується суб’єктивно, а імідж, навіть цілої країни, стає формою 

впливу і знаряддям реалізації зовнішньої політики країни на чолі з відстоюванням 

національних інтересів. Вже нікого не дивує, коли в ЗМІ та фахових виданнях 

з’являються заяви на кшталт: «Росія втратила значну частину своєї міжнародної 

репутації» [176] або «Імідж Китаю на світовій арені покращився» [298]. Вже 

саме формулювання подібних заголовків для матеріалів, які дослівно можна 

трактувати як те, що певна країна втратила щось нематеріальне (читай – частину 

іміджу або репутації), таке, що із трудом піддається вимірюванням або навіть 

аналізу, втім серйозно сприймається як громадськістю, так і політичними, 

економічними колами, оскільки за подібними назвами стоять конкретні 

повідомлення: довіра міжнародного середовища до країни падає, у діалозі із 

рештою міжнародних акторів зростає напруга, що цілком імовірно може 

призвести до конкретних і відчутних, в сенсі – матеріальних, наслідків. Тому 

існують приклади – одним із найпомітніших в новітній історії міжнародних 

відносин є сучасний стан міжнародного іміджу Російської Федерації, який 

доповнився категоріями агресії, окупації території сусідніх держав, що призвело 
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до відповідних кроків світового суспільства, реалізованих у вигляді трьох пакетів 

санкцій. Наші припущення підтверджуються нещодавнім (з 17 березня по 5 

червня 2014 року) дослідженням, проведеним в 44 країнах світу серед майже 

49.000 респондентів на тему глобального ставлення до Росії. Дослідження, 

проведене американським дослідницьким центром ПРС (Pew Research Center), 

продемонструвало зростання негативного відношення до Російської Федерації по 

всьому світі, зокрема значне падіння іміджу країни відбулося в очах європейської 

та північно-американської спільноти [81]. 

Для більшості країн світу, які піклуються про своє положення на світовій 

арені, одна річ є беззаперечною та зрозумілою. Аби бути врахованим і помітним 

серед розмаїття інших міжнародних акторів, країні не достатньо бути стабільною, 

процвітаючою й «щасливою». Країна, яка хоче захоплювати собою і бути 

прикладом для інших, має відповідати такому образу, бути активним і 

продуктивним, дієвим учасником глобальної розмови на теми, які хвилюють 

людей завжди і всюди. Список таких тем значний: глобальна зміна клімату, 

боротьба із бідністю та голодом, протистояння тероризму і наркоторгівлі, захист 

прав людини, прав жінок, прав дітей, релігійна та культурна терпимість, 

нерозповсюдження ядерної зброї, корупція, доступ до освіти, припинення війн та 

локальних конфліктів. Репутаційна вага країни, її позитивний імідж серед інших 

учасників міжнародного співтовариства, робить її «голос» більш помітним, 

гучним у глобальному полілозі. Уряди, від імені своїх народів, їх установ, та їх 

компаній, повинні відстежувати, аналізувати і намагатися контролювати в світі 

сприйняття свого народу і країни, розробляти стратегії для керування репутацією. 

Ця величезна задача стала однією з основних навичок адміністрування країн в 

XXI столітті. Не маючи достатньо «жорсткої сили» у вигляді військового 

потенціалу або економічної ваги, більшість країн сприймаються через категорію 

репутації, яку вони мають серед світової спільноти. Простір для маневрів таких 

країн в просторі міжнародних відносин залежить від їх глобального іміджу. Для 

таких країн як Канада, Австралія, Південна Корея, Бразилія які суть є державами 

«середньої сили» (middle power) і підпадають під концепцію «співдружності 
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середніх сил» (від англ. – middlepowerhood), окресленої колишнім прем’єр-

міністром Канади Вільямом Маккензі Кінгом [214], позитивний імідж є 

стратегічним капіталом країни. Міжнародний імідж країни є своєрідним 

індикатором, який показує економічний потенціал країни, її політичну роль, 

багатство і рівень розвитку культури. Позитивний імідж дозволяє формувати 

стійке і сприятливе середовище довкола згадування країни, що сприяє інтеграції 

країни в світовий простір, забезпечує їй гідне місце в структурі світових 

економічних і політичних відносин. На думку Каламудіна Гаджиєва, імідж країни 

є найважливішим капіталом, який сприяє зміцненню геополітичного статусу 

держави на світовій арені, забезпечення її безпеки, захисту та просуванню 

національних інтересів [128, c.6]. 

Питання іміджу країн почали вивчати більше сорока років тому [316]. 

Вперше визначення «імідж місця» (destination image) було дано в 1971 році 

Д.Хантом як виключний набір вражень від місця або загальне сприйняття місця 

споживачем [237, c.18]. Він же був першим, хто продемонстрував роль та вагу 

«іміджу місця» у збільшенні кількості туристів [254]. Д.Гертнер і Ф.Котлер в 

статті, опублікованій в галузевому журналі «Place Branding» (до 2007 року журнал 

«Place Branding and Public Diplomacy» мав саме таку назву – Р.Д.), визначають 

імідж місця як суму вірувань, ідей та вражень, які люди мають від цього місця; 

як продукт розумової діяльності, процесу формування великої кількості 

інформації про місце в невеликий набір керованих ідей [235, c.50]. 

Іншими словами, імідж країни – це невідчутна сукупність вражень від місця, 

свого роду ментальний портрет, прототип або прообраз того, як можуть виглядати 

ці враження від країни. Сказати, що існує один сталий, єдиний і виключний імідж 

у країни на міжнародній арені, неможливо. Є безліч іміджів, кожен з яких існує у 

свідомості кожної окремої людини. Імідж – поняття сугубо цільове: він не може 

існувати окремо від свого реципієнта, оскільки складається саме в його 

свідомості. Слідуючи формальній логіці, правильним буде казати про певний 

домінантний погляд на речі. Коли ми кажемо про імідж країни на світовій арені, 

це має значити, що ми ведемо ромову про домінантний імідж, який існує в 
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ноосфері, але все ж конструкт, що складається із інтерпретацій кожного його 

споживача. Саме цей домінуючий імідж країни має формуватися позитивним, 

привабливим для потенційних стейкхолдерів. Чи існує можливість впливати на 

мільйони різнохарактерних реципієнтів по всьому світі з метою привести їх до 

якогось більш-менш єдиного стандарту? Виявляється, що існує. Вплинути на 

свідомість кожного, звісно, не можливо, втім, обравши належний інструментарій 

та канал комунікації із аудиторією реципієнтів, виявляється можливим корегувати 

сприйняття іміджу країни в світі. 

Виходячи із дискурсу туристичної привабливості місця [229], йшло 

становлення і розвиток дискурсу іміджу країн, впливу і репутації в контексті 

міжнародно-політичних відносин. Антоніо Грамші, італійський філософ, висунув 

теорію культурної гегемонії, в якій була здійснена спроба обґрунтування тези, що 

для перемоги в боротьбі за політичну владу, необхідно здобути перемогу в 

культурному просторі [131, c.242]. Мова йде про забезпечення національної 

безпеки, просування національних інтересів, завоювання репутації і впливу країни 

на міжнародній арені. Вже можна казати, що цей дискурс є достатньо успішним, 

що, на думку Маартена Хажера (Maarten Hajer), проявляється в закріпленні 

останнього в інституціональних рамках [241, c.45]. Адже термін «імідж», більш 

притаманний бізнес-середовищу та термінологічному апарату маркетологів, став 

потрапляти до уваги держслужбовців [267] і політиків різних рівнів [284], ставати 

важливою частиною державної політики не тільки внутрішньої, але й 

зовнішньополітичної спрямованості [170]. Аналіз зовнішньополітичних доктрин 

та концепцій окремих країн [96; 5] показав, що країни та їх офіційні представники 

готові досягати поставлених цілей в площині міжнародних відносин не тільки 

силовими засобами. Іде акцент на співпрацю, взаємоповагу культур, на повістку 

дня виходять формати переговорів і пошук консенсусу [17]. В ситуації, коли за 

столом переговорів знаходяться різні сторони і йде вже інтелектуальна, а не 

силова боротьба за національні інтереси, категорії довіри, впливу, репутації 

грають важливу роль. Хав’єр Нойа (Javier Noya) показав, що в умовах 

постмодерного суспільства, критичну роль грають саме категорії міжнародної 
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взаємодопомоги і співробітництва, які складають ту саму міць країни, яку в 

модерному суспільстві наповнювали економічний потенціал та військове 

озброєння [282, c.59]. Детальніше це показано на рисунку Б.1 [282, c.59] (див. 

Додатки). 

Появі дискурсу іміджу країни в площині міжнародних відносин ми 

завдячуємо загалом західній науковій думці. За твердженням П.ван Хема, 

створення іміджу країни як феномена міжнародних відносин найкраще пояснює 

конструктивістська теорія міжнародних відносин. Конструктивізм підкреслює 

норми, цінності й індивідуальність як істотні й необхідні елементи міжнародної 

політики. Індивідуальність може допомогти діагностувати певні дії держави у 

відношеннях з іншими державами. Індивідуальність впливає на інтереси, а 

останні – на зовнішню політику держави [244, c.132].  

В середині 70-х років минулого сторіччя американський вчений Едмунд 

Гулліон (Edmund Gullion) вперше використав термін «публічна дипломатія» 

(public diplomacy), стверджуючи, що це – спосіб досягнення державних цілей або 

просування цінностей своєї країни в міжнародному співтоваристві. Коли йдеться 

мова про публічну дипломатію, за одним із критеріїв вона подібна до пропаганди 

– це вплив на громадськість. Втім, на відміну від пропаганди, публічна 

дипломатія уявляється моделлю не односторонньої комунікації від комунікатора 

до цілі звернення. Публічна дипломатія – це двосторонній процес, на кшталт 

вулиці із двостороннім рухом, процес взаємного впливу, в результаті чого країна 

(або інший міжнародний гравець) полегшує взаємодію між громадськостями і 

налаштовує свою власну політику на іноземну громадську думку. В ідеальному 

випадку, публічна дипломатія розглядає зарубіжну громадськість в якості 

активного учасника комунікативного процесу, а не пасивного і покірного 

одержувача інформації. 

Публічна дипломатія стала одним із головних елементів так званої політики 

«м’якої сили», головним ідеологом якої є американський вчений і політик Джозеф 

Най (Joseph Nye). Дж. Най робив наголос на необхідності системного підходу до 

діяльності з формування національного іміджу країн. Такий підхід надає імпульс 



 59 

впорядкування механізмів підтримки позитивного іміджу країни в рамках 

поточної політичної практики. Механізм реалізації політики «м’якої сили» 

доцільно класифікувати, виділяючи офіційний і неофіційний рівні. Ключовими 

напрямами офіційної політики в цій сфері є: публічна дипломатія, зовнішня 

культурна політика, культурна дипломатія. Найбільш значущі засоби реалізації 

неофіційного аспекту зовнішньої культурно-інформаційної політики – 

голлівудський кінематограф, ЗМІ, насамперед телебачення, музична індустрія, 

молодіжні субкультури, які «живлять» масову культуру [166, c.27]. 

Відштовхуючись від припущення, що громадська думка може мати значний 

вплив на свої уряди і на політичні системи, поборники «м’якої сили» в 

міжнародних відносинах відмічають важливість для країни мати позитивний і 

привабливий імідж на світовій арені, авторитет і привабливість в очах цільової 

аудиторії. Це – закономірний результат становлення відкритого інформаційного 

простору, в якому політична комунікація здійснюється за допомогою 

легкодоступних для повсякденної свідомості символів і форм. Хочемо звернути 

увагу, що такі концепції як публічна дипломатія, м’яка сила, просування іміджу 

країни – це все надбання західного, умовно-демократичного світу. 

Демократичний дискурс набув за останні роки панівного положення в 

міжнародній глобальній думці, то ж найбільш помітні результати в сфері 

публічної дипломатії та управління іміджем країн притаманні саме країнам, так 

званого, демократичного табору. Зокрема, політика «м’якої сили» – це складна 

багаторівнева система реалізації США своєї зовнішньої політики. А вже інші 

країни поступово починають додавати аспект «м’якої  сили» у власні 

зовнішньополітичні стратегії. Антитеза про суперечливий імідж США на 

міжнародній арені, незважаючи на її головування в таборі так званих 

демократичних держав, не витримує критики, оскільки багатогранність 

міжнародного іміджу США дозволяє цій країні посідати топові місця в 

глобальних рейтингах навіть попри негативне ставлення до неї з боку великої 

кількості інших держав. Бажання молодого представника арабського світу 

«посадити» літак на житлові масиви американського міста програє його ж 
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«Бідний імідж»: 

існує тільки 

одна домінантна 

риса 

«Багатий 

імідж»: існує 

декілька граней 

і три домінантні 

риси 

бажанню вчитися в топовому американському університеті, коли заходить 

розмова про подібну можливість [184, c.255]. Підтвердження знаходимо в 

класифікації доктора Гарвардського університету Юдіт Елізур: «багатий» імідж 

означає, що ми знаємо багато про місце, зазвичай з різноманітних джерел і 

також завдяки власним знанням, які можуть бути результатом особистого 

відвідування місця; натомість «бідний» імідж демонструє дуже обмежені 

знання про місце і джерелом цього знання часто виступає лише одне джерело. 

На основі класифікації Ю.Елізур, була запропонована «зіркова модель іміджу 

місця». Модель, що зображена на Рисунку 2.1[190, c.26], вигідно демонструє 

картину, якої повинна досягнути кожна окрема країна в питаннях власного іміджу 

країни на міжнародному рівні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декілька позитивних трактувань іміджу розкривають сутність країни, її 

ідентичність. Крім того, «зіркова модель» пропонує шлях роботи із стереотипами, 

маючи на увазі, що чим більші вимірів має імідж місцевості, тим менше аудиторія 

загострює увагу на проблемних, стереотипізованих аспектах. Справа у тому, що 

процес формування іміджу країни відбувається в середовищі, яке 

характеризується значним рівнем невизначеності, а цільові аудиторії, серед яких 

як політичні актори, так і народи різних країн, можуть мати протилежні 

характеристики. З огляду на це, запланований результат сприйняття іміджу країни 

неможливо достеменно спрогнозувати заздалегідь. Враховуючи це, «еластичний» 

і «багатий» імідж легше скоректувати в процесі зміни внутрішніх і зовнішніх 

параметрів середовища, в якому країна знаходиться. 

Рисунок  2.1 – Зіркова модель іміджу місця 
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Імідж місця став центральною концепцією декількох дослідницьких напрямів 

як результат гіпотези про те, що імідж країни, міста або туристичної місцевості 

має помітний ефект на людські рішення та дії. Рішення про те, де жити, 

працювати, куди подорожувати, де вчитися, яку сторону підтримувати в 

збройному конфлікті – все це опосередкований результат впливу іміджу місця, не 

завжди об’єктивний, втім помітний,  аби бути зарахованим до чинників впливу на 

бажання і рішення людей. Особливої значимості концепція іміджу місць зазнає 

саме в постмодерністських теоріях, оскільки в них превалює думка, що імідж 

місця може навіть бути важливішим за саму реальність місця [190, с.19]. Така 

думка дуже добре корелюється із загальними постмодерністськими уявленнями 

про симулякри, псевдо- і гіперреальність, які підмінюють реально існуючі речі. 

Власне, світоглядна дилема «бути» чи «здаватися» вирішилась в час 

інформаційних технологій на користь «здаватися», а саме репрезентації – керовані 

комунікатором проекції реальності – здобули визначальне значення в сучасному 

світі. Сукупність репрезентацій актора міжнародних відносин в рамках 

інформаційного поля ми також розуміємо як імідж країни. Категорії «гри», 

«спектаклю», «перевтілення» – актуальні в повсякденному житті постмодерного 

суспільства, оскільки вписуються в дискурс іміджеформування та практик з 

управління репутацією та враженнями. Теорія про «людину граючу» (homo 

ludens) нідерландського історика та теоретика культури Йогана Хейзинга (Johan 

Huizinga) [167], соціальні теорії американського соціолога Ервінг Ґофмана (Erving 

Goffman) [130] та французького філософа Гі Дебора (Guy Debord) [133], в 

сукупності з постмодерністськими теоріями Жана Бодріяра [194], Р.Барта [117] та 

ін. – не просто актуальні, вони практично значимі для вивчення процесів в 

сучасних міжнародних відносинах. 

Кажучи про міжнародний імідж країни, ми також повинні зауважити, що 

окрім сприйняття іміджу світовою спільнотою, існує внутрішня аудиторія іміджу 

країни – населення країни, виробники іміджу та його носії-ретранслятори. Це 

питання ще в 50-х роках XX століття підіймав К.Боулдінг [200, c.62]. Таким 

чином, слід казати про два типи іміджу в загальному дискурсі іміджу країни: 
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- Національний імідж – перцепція внутрішньою аудиторією («local 

people») [232, c.432]. Позитивна самоідентифікація людей зі своєю 

країною в більшості своїй обумовлена наявністю сприятливого для 

життя інституційного та культурного середовища. Воно формує 

позитивний «внутрішній» імідж країни, ці ж характеристики 

переходять і на сприйняття її «зовнішнього» іміджу. Тому невипадкова 

«популярність» у світі (як привабливих для еміграції чи туризму) таких 

не найпривабливіших з точки зору кліматичних умов або 

різноманітності культурних традицій країн, як Данія, Канада або 

Фінляндія. 

- Інтернаціональний (міжнародний) імідж – сприйняття міжнародною 

аудиторією бренду країни. Стосунки між головними акторами 

міжнародних відносин можна описати в контексті певної кількості 

різноманітних площин. Найтривіальніше – це площина географічного 

простору, в якому фізично знаходяться країни. Територіальний аспект 

країни, втім є важливим елементом динаміки міжнародних відносин 

завдяки ексклюзивності території, яку обіймає та чи інша країна. Цей 

аспект є конфліктогенним, оскільки його вплив на стабільність 

міжнародних відносин є прямопропорційним: якщо одна країна втрачає 

частину території, якась інша обов’язково набуває частини нової 

території. Класифікувати відносини між країнами також можна за 

принципом «ворог»-«союзник» [260, c.51], де перший, гіпотетично, 

може порушити територіальну цілісність, а другий, навпаки, стабілізує 

міжнародну систему і допомагає відстоювати інтереси на міжнародній 

арені, здобуваючи більше бенефіцій або, принаймні, не втрачаючи вже 

здобуте. Іншими важливими площинами міжнародних відносин є поля 

«дружелюбності/гостинності» та «міць/слабкість». Ці складові є 

основними блоками, з яких складається сприйняття іміджу такої 

категорії в міжнародних відносинах як «Інші» [210, c.450]. Спосіб, в 

який люди відреагують на дію актора (дивись – іншої країни) буде 
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залежати від того, який імідж активується при сприйнятті цієї країни в 

свідомості людини. Імідж забезпечує людину тим ключем, завдяки 

якому інтерпретується дія. Так, одна і та сама дія/поведінка країни N 

може вважатися загрозливою для країни-реципієнта сигналу, якщо 

країна N сприймається як «ворог»; не дуже важливою/загрозливою, 

якщо активується в свідомості імідж країни «колонії/периферії». Якщо 

в реципієнта сигналу виникає по відношенню до країни N імідж 

«союзника», то згадана вище дія навіть буде залюбки вітатися. 

Імідж країни як феномен міжнародних відносин виникає не з відкіля. На 

цьому етапі проявляється ще одна відмінність іміджу в міжнародно-політичному 

вимірі та іміджу в контексті економічного маркетингу. Якщо у другому варіанті 

імідж може походити із вигаданої історії, того самого симулякру, референт якого 

відсутній, то в першому варіанті загравання із псевдореальністю, яка не базується 

на чомусь, призведе до зворотного результату – імідж країни у сприйнятті 

громадянина отримає негативних рис, аудиторія буде введена в оману, що не 

сприяє підвищенню репутаційного капіталу. Правдивість і реальність в нашому 

випадку походить із ідентичності країни, яка є базисом для діяльності довкола 

іміджу країни. Ідентичність країни існує всередині країни та в її населенні і, хоча 

вона не легко піддається прямим маніпуляціям, втім вона знаходиться хоча б в 

сфері впливу країни. Натомість, імідж країни, в багатьох випадках, ще менше 

піддається впливу в силу своєї комплексності, фрагментарності. На додачу, імідж 

країни в контексті міжнародних відносин навіть не знаходиться всередині країни 

як такої: в невизначеній кількості, в мільйонах людей по всьому світі 

розпорошений міжнародний (інтернаціональний) імідж країни.  

Слід також розрізняти імідж країни та імідж держави, які зазвичай 

вважаються синонімами, проте не є такими. Якщо в іміджі держави 

виокремлюються політичні аспекти, які характеризують зміст та діяльність її 

політичних інститутів, органів влади, образи її політичних лідерів, то основою 

іміджу країни є її цивілізаційні характеристики, особливості національної 

культури, традицій, стереотипні уявлення про характери її народу. 
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Спеціаліст із брендингу місць Фелікс Сток (Felix Stock) наводить наступну 

концептуальну основу (див. Рисунок 2.2) розуміння того, що представляє собою 

імідж країни в контексті міжнародних відносин [308, c.122]. На його думку, така 

структура уніфікує багато із існуючих підходів до питань іміджу країн та 

ідентичностей місць.  

 

Рисунок 2.2 – Імідж країни в контексті міжнародних відносин 

(концептуальна основа). 

 

1. Самосприйняття країни А – національна ідентичність (соціальний 

устрій); 

2. Сприйняття країною А країни Б – Орієнтир (відправна точка) - він має 

бути, тому що все пізнається у порівнянні і брендинг починається із 

оцінки інших учасників цієї практики на міжнародній арені; 

3. Як, на думку країни А, вона сприймається країною Б – Побудова 

(конструювання) іміджу або як люди країни А вірять, що їх країна 

сприймається в той або інший спосіб; 

4. Як країна А насправді сприймається країною Б – Справжній (поточний) 

імідж; 

5. Як країна А промотує (просуває) себе по відношенню до країни Б – 

Поточний спроектований імідж. Власне на цьому етапі починається 

активна брендингова діяльність, всі попередні етапи – базис, із яким 

країна А починає працювати [308, c.123]. 
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6. Як країна А хоче виглядати у сприйнятті країною Б – Бажаний імідж у 

майбутньому. Досягнення якого покаже ефективність та вірність 

обраної плейсбрендингової стратегії. 

Більш загальним чином цю схему можливо описати наступним чином. Імідж 

країни поєднує в собі три символічні структури. Перша структура подібна до «Я-

концепції», вона виражає те, якою себе бачить країна (громадяни, політичні 

суб’єкти тощо). Друга структура може мати назву «ідеальна країна». На цьому 

рівні об’єкт (країна) представлено таким, яким би він хотів бути, і яким би хотів, 

аби його спримав світ. Третя структура – «імідж країни в очах Інших». Вона 

виражає те, якою ця країна постає в очах закордоної аудиторії і тих політичних 

акторів, з якими вона вступає у взаємовідносини. Оскільки ці структури не 

співпадають між собою, саме це неспівпадіння мотивує діяльність зі створення, 

підтримки і коректування іміджу країни на міжнародній арені. Це створює 

необхідність дійсно розвивати необхідні риси, які підтверджують імідж країни, 

роблять віртуальний імідж реальним. Також це стимулює поширення демократії, 

боротьби із корупцією, побудову громадянського суспільства, які є невідємними 

складовими ефективного  іміджу будь-якої сучасної країни. 

Процес формації різноманітних іміджів країн, зазвичай, як це підкреслював 

К.Боулдінг, відбувається у дитинстві та в рамках соціальних груп, які поєднані 

родинними зв’язками як-то сім’я [199, c.120]. Національний імідж, який 

формується таким чином, поступово перетікає в зовнішнє середовище, 

наповнюючи його стереотипними моделями сприйняття реальності, які 

випливають у свідомості іноземного реципієнта в момент «ментального» або 

фізичного контакту із країною. 

Імідж країни виконує декілька важливих функцій [144, c.418]: 

- Номінативну – імідж позначає, виокремлює, відбудовує, диференціює 

країну з поміж інших, демонструє її відмінні риси та якості; 

- Естетичну, в якій виражається місія іміджу – забезпечити сприятливе 

враження, яке виникає у цільової аудиторії від згадки або контакту із 

країною; 
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- Адресна – імідж пов’язує країну із її цільовою аудиторією.  

Важливою перевагою позитивного іміджу країни є, так званий, «ефект 

ореолу» або «ефект країни походження». Це суто економічний показник, оскільки 

країна трактується під цим кутом як фактор, що створює додану вартість товарів 

та послуг, що вироблені або виконані в цій країні. 

Наступна перевага – репутація в контексті міждержавних відносин та 

політична вага на міжнародній арені. Досить часто імідж країни плутають із 

репутацією країни, вживаючи ці терміни синонімічно в науковій літературі. З 

цього приводу, доповнюючи внесок вітчизняного доктора політичних наук 

Т.Нагорняк в розмежування цих двох категорій [112, c.9]., зазначимо, що імідж 

країни, це яким чином відбувається сприйняття суб’єкту міжнародних відносин в 

конкретно визначений проміжок часу. Це миттєвий набір висновків про країну, 

які виникають при згадуванні її назви або безпосередньому контакті із нею. В той 

час як репутація країни – це більш ширше поняття аніж імідж, яке представляє 

сукупне уявлення (досвід, асоціації тощо) про суб’єкт міжнародних відносин, 

накопичений за тривалий проміжок часу.  

Р.Говерс і Ф.Го, імплементуючи конструктивну теорію пам’яті до процесів 

сприйняття оточуючого світу, зазначають, що коли людина сприймає щось, вона 

використовує своє загальне знання про світ довкола себе, конструюючи більш 

повний опис події, заповнюючи «незрозумілість» власними елементами. Таким 

чином, загальний обсяг пам’яті і знань людини виходить за рамки побаченого, 

добудовуючи конструкт сприйняття до цільної форми. Людина робить це в 

декілька способів: за допомогою простих висновків, стереотипів і ментальних 

схем [237, c.44]. Так відбувається з іміджем країни. Контактуючи із ним, 

споживач, не маючи повноти інформації, через брак знань, складний 

багатофункціональний конструкт іміджу місця зводить до стереотипу, 

обробленого власним розумом, налаштовуючи його до зберігання в пам’яті з 

метою подальшого використання за умови наступного контакту із країною: 

відвідуванням країни, розмови про неї, переглядом кінофільму, розгляданням 

фотографій з видами країни тощо. Стереотипи не тільки описують наші спрощені 
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знання про окремі об’єкти і явища, а також наші знання про те, як себе поводити в 

тій чи іншій ситуації, наприклад, як бронювати квиток на літак, подорожувати 

світом, фотографуватися біля відомого монументу або куштувати незвичайну їжу 

і розмовляти із представником іншої національності. Стереотипи, таким чином, 

спрощують наші когнітивні процеси, втім таке спрощення може призвести до 

того, що за їхньої допомоги подія чи явище будуть декодовані невірно. 

Отже, виконуючи важливі функції для сприйняття країни в світі, позитивний 

імідж як ресурс країни демонструє зростаючий потенціал в епоху 

постіндустріального суспільства та постмодернізму. Таким чином, імідж країни в 

контексті міжнародно-політичних відносин є наріжним компонентом і одночасно 

ефективним елементом політики м’якої сили, який діє не тільки на 

раціональному, але й емоційно-психологічному рівні і впливає на загальний 

розвиток країни. В умовах глобалізації імідж країни допомагає закріпити 

національну ідентичність, самобутність і самостійність політичного суб’єкта. 

Крім того, чіткий імідж країни допомагає пошуку геополітичних союзників та 

стратегічних партнерів, що позитивно впливає на зовнішньополітичну ситуацію 

для країни і робить її більш стабільною, прогнозованою і ефективною. 

 

2.2 Кінематограф як інструмент формування іміджу країни на 

міжнародній арені 

 

Загальними джерелами, що формують імідж місця, є безпосередній візит до 

місця, різноманітні медіа і також розповіді людей, які особисто відвідували місце 

– WOM-маркетинг [190, c.23]. 

Доставити людину або організувати безпосередній її візит до місця (країни) 

зазвичай є достатньо складним завданням, яке стикається із цілою когортою 

перепон, починаючи з фінансової сторони питання (офіційні збори, квитки на 

транспорт, бронювання житла тощо) закінчуючи такими обмеженнями як візовий 

режим, практика персон нон ґрата, мовний бар’єр, фактор безпечності країни для 

іноземних відвідувачів, екологічний, військовий стан в країні, які можуть бути 
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загрозою здоров’ю життю візитера. Враховуючи це, країни та їх уряди обирають 

іншу форму просування іміджу країни – поширення інформації через ЗМІ та 

різноманітні медіа. Для реалізації цих цілей закуповується ефірний час на 

міжнародних телеканалах на кшталт «CNN» або «BBC» чи-то «Euronews», 

публікуються матеріали на шпальтах світових закордонних видань як-то «Time», 

«New York Times» або у виданнях країн, аудиторія яких є стратегічною і цільовою 

для країни, що розміщує подібну інформацію. Так робили свого часу Тайвань в 

1990-2004 роках із різною періодичністю задля просування іміджу технологічної 

країни [178], Казахстан після скандалу, викликаного кінофільмом «Борат» [190] 

тощо. Власні авторські спостереження можна побачити в Додатках до цього 

дисертаційного дослідження. Приклади Польщі (рисунок А.1 та рисунок А.2 в 

Додатках), Грузії (рисунок А.4 в Додатках) та Ізраїлю, які розміщали промоційні 

матеріали в друкованих виданнях України, демонструють їх бажання домогтися 

персоніфікації цих країн в свідомості українських громадян із місцями, повними 

життя (Грузія), динамічними, казковими (Польща), джерелами нескінченних 

вражень і мандрівок (Ізраїль). Зазвичай такі проекти, пов’язані із формуванням 

позитивного іміджу країни, стають штучними, казуальними і тимчасовими 

акціями, які ініціюються для вирішення ситуативних проблем та отримання 

швидкоплинних результатів. Крім того, здебільшого вони організуються 

спеціальними органами цих країн (Туристичні бюро, Національні туристичні 

організації тощо), основна мета діяльності яких – приваблення конкретної 

когорти відвідувачів – туристів. Просування іміджу країни в міжнародно-

політичному контексті вимагає пошуку більш витонченого, дієвого та 

ефективного інструменту комунікації із іноземною аудиторією реципієнтів. 

Кінематограф з початку свого винайдення виконував функції державного 

рупору, поширення ідеології, зокрема під час криз у системі міжнародних 

відносин на кшталт світових війн та протистояння блоків держав за часів 

Холодної війни, коли опанування громадською думкою широких верств 

населення не тільки власних, але й інших країн, демонстрація переваг суспільного 

ладу та режиму одних країн на фоні демонізації інших, грало значну роль і 
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отримувало підтримку з боку вищих керівних органів держав. Найвиразніше 

використання кінематографу у якості ідеологічної зброї і провайдера інформації 

проявляється під час Другої Світової війни й Холодної війни між США і СРСР. 

Особливо яскраво така тенденція простежується з боку саме Сполучених Штатів 

Америки, оскільки однією з причин поразки Радянського Союзу в Холодній війні 

став програш в сфері масової культури. Радянська пропагандистська машина не 

змогла створити привабливий віртуальний світ, що був би видовищним, 

захоплюючим, цікавим для масової аудиторії й одночасно «вірно» інтерпретував 

світову історію, пропагував радянські цінності й спосіб життя. 

Про роль фільмів як оповісників ідеалів суспільства неодноразово 

висловлювалися різні політичні діячі. Дуже типова наступна заява, зроблена 

Стентоном Гріффісом (Stanton Griffis), який після Другої світової війни був 

послом США в чотирьох країнах: «Ви не можете собі уявити, яку важливу роль 

грали фільми в моїй роботі. Я анітрошки не збрешу, якщо скажу, що в багатьох 

випадках домагався кращих результатів за допомогою фільмів, а ніж за 

допомогою дипломатії» [143, c.174]. Уряд США з початку ХХ століття 

підтримував розповсюдження національного кіно за лаштунки Америки. В 1920-

х, американське кіно експортувалося в Британію, Австралію, Аргентину, 

Бразилію. В цих країнах створювалися спеціальні комерційні відділи при 

посольствах США, які мали забезпечувати інтереси американської кіноіндустрії, 

як індустріального характеру (збільшення кількості стрічок та виходу їх на екрани 

згаданих країн), так і ідеологічного (поширення сенсів та ідей, необхідних 

Сполученим Штатам) Міністр торгівлі США Герберт Гувер (1921-1928 рр.) і 

майбутній 31-й Президент високо цінив кіноіндустрію в справі просування 

«інтелектуальних ідей і національних ідеалів» і як потужний центр впливу на 

сприйняття американських товарів за кордоном [201, c.41]. Лунали навіть думки, 

що Голівуд потрібен країні більше, ніж воднева бомба [201, c.42]. 

Правлячі кола США усвідомили роль кінематографа як потужного 

інструменту політики ще в тридцяті роки ХХ століття, коли був прийнятий так 

званий «Кодекс Хейса» (Hays Code), розроблений ААК, що діяв до 1966 року. 
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Відповідно до Кодексу, кінематографісти зобов’язані були виховувати в глядачах 

патріотичні почуття, а також пропагувати високі моральні принципи, повагу до 

релігії, закону, традицій, історії США. Із вступом США в Другу світову війну 

виникла потреба в масовій пропаганді політики країн-учасниць антигітлерівської 

коаліції й викритті країн фашистського блоку. Великі кіностудії задіяли свій 

потенціал для ведення психологічної війни. Достовірно відомо, що у період 

Другої світової війни американський кінематограф виконував держзамовлення 

уряду США. Практично всі великі кінокомпанії того часу брали участь у 

пропагандистській війні проти фашистської Німеччини й лідерів Третього рейха, 

а також їхніх союзників. Активно велася пропаганда країн антигітлерівської 

коаліції, особливо, ролі й внеску США у війні. Студію «Уолт Дісней» (Walt 

Disney) у воєнні роки в Пентагоні називали «незамінною індустрією» й «головним 

заводом з військового виробництва». Мультфільми з карикатурним зображенням 

японців і гітлерівців були активно використані урядом США для 

пропагандистських цілей. Ці мультфільми допомагали підняти моральний дух 

населення й солдат, а також виробити негативну установку на ворога. По 

закінченні ж війни, згідно із Планом Маршалла, для американських кінофільмів 

відмінялися ліміти і митні збори на території Країн осі, завдяки чому продукція 

Голівуду заполонила ринки Німеччини, Японії, Італії. У випадку з Японією, 

присутність США миттєво змінила тональність місцевих кінотеатрів: 

американські війська одразу створили Секцію Поширення Інформації (the 

Information Dissemination Section) завданням якої стало наповнити місцеве 

населення почуттям провини за участь у війні і «навчити американським 

цінностям» через фільми. Президент Гаррі Трумен погоджувався з такою 

політикою держави на переможених територіях, називаючи фільми «послами 

доброї волі» [201, c.43]. 

Зауважимо, що в кіно знижується значимість елементів, які грають 

надважливу роль в інших видах мистецтва. Наприклад, такий елемент, як сюжет, 

який дуже важливий для театру або літератури. Натомість, в кіно підкреслюються 

такі елементи, які в традиційних мистецтвах значної ролі не грають. Перш за все, 
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ми маємо на увазі відтворення зовнішнього матеріального світу, оточення, 

найдрібніших проявів фізичного буття людини. Ландшафт, вулиці, деталі 

будівель, відмінні риси міст і регіонів, які моментально упізнаються глядачем – 

все це максимально реально відтворюється в кінофільмах, що і відрізняє кіно від 

інших комунікаційних каналів. Наразі кінофільми певним чином замінюють 

літературу, повертаючи суспільство у своєрідну «догутенбергівську епоху», коли 

більшість інформації отримується через споглядання, а не читання. Фільми 

демонструють міста, регіони, країни глядачеві, не тільки показуючи їх потенціал, 

а навіть вчать, як можна поводитися, вести себе, взаємодіяти із місцевістю. Цьому 

служать головні герої кінофільмів, з якими глядачі можуть асоціювати себе. 

Таким чином, кінофільм може виступати свого роду тренажером взаємодії із 

місцевістю для глядачів. Тобто, в кінофільмі ми бачимо, в який театр або ресторан 

ходить герой, в якому готелі він зупиняється і куди відправляється до моря, аби 

провести вихідні. І, якщо, читаючи роман, людина могла це все лише уявити, 

представити як вести себе на місцевості, то при перегляді кінофільму вона це 

бачить, тож, пізнає краще. Іконічні знаки, які складають кадр кінофільму, 

здаються реальним відображенням життя і достатньо легко розпізнаються 

глядачами, тому що в кіно створюється ілюзія потоку дій, характерних для самого 

життя. Глядачеві варто задіяти одну чи декілька систем фреймів аби декодувати 

значення іконічних знаків, які він бачить на екрані. Як правило, іконічний знак – 

це щось таке, що відповідає не слову, а висловленню у класичній вербальній мові. 

Таким чином, інтерпретуючи і наповнюючи змістом іконічний знак, глядач 

отримує значну кількість інформації, значну кількість умовних «висловлень». 

Наразі завершилося і довгострокове протистояння голлівудської і 

європейської моделей кінематографа щодо приналежності кіно до мистецтва чи 

індустрії розваг. Наочною сьогодні є перевага американської моделі: кіно – це 

індустрія, а фільм – товар. Відомий голлівудський кінорежисер Джеймс Кемерон 

(James Cameron) в ефірі програми «Познер» заявляв, що для нього кіно завжди 

було індустрією розваг, бізнесом, таким і залишиться [11]. Не тільки власна думка 

режисера вказує на такий розклад речей в кіноіндустрії. Кевін Лі (Kevin Lee) 
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підтверджує такий стан речей, кажучи, що уряд США та ААК розглядають 

фільми у площині міжнародних відносин виключно в контексті економічних 

дефініцій як комерційні продукти, які мають бути предметом ринкових відносин, 

тут же наголошуючи, що в таких країнах як Франція і Канада, кінофільми в 

більшій мірі пов’язані із національною ідентичністю, культурними витворами і 

претендують на щось більше, аніж просто називатися ринковим товаром [268, 

c.386]. Домінантність американського кінематографу також підтверджується 

результатами опитування, що було проведене дослідниками Державного 

університету в Оклахомі серед 67 студентів-представників 24 країн світу (серед 

них 2 представника України) в 2009 році [234, c.249]. Досліджуючи ставлення 

студентів-нерезидентів США до цієї країни, авторами опитування з поміж інших, 

було поставлене запитання про існування зв’язку між впливом продукції індустрії 

розваг, розробленої в США та ставленням до США? Відповіді респондентів 

наведені у Таблиці 2.1[234, c.249]: 

Таблиця 2.1 

Кількість: 

67 

А. Загальний медіа 

вплив (годин) 

Б. Вплив медіа-

продукції США 

(годин) 

Індекс медіа впливу 

продукції США 

(Б/А*100) 

Телебачення 8.57 3.26 39.6 

Радіо 3.46 0.19 3.8 

Кіно 1.49 1.27 89.0 

Відео/ДВД 5.51 4.34 76.4 

Музика 12.37 7.50 60.8 

Інтернет 19.10 5.64 32.4 

Газети 3.80 0.36 7.7 

Журнали 2.40 0.29 15.3 

Книги 6.15 1.10 21.2 

Загалом 63.44 23.75 37.4 

 

Отримані дані показують наступне: впродовж звичайного тижня, більше 19 

годин респонденти проводять в мережі Інтернет. З медіа продукції виробництва 

США, респонденти використовують найбільше часу музику – майже 8 годин. 

Втім, якщо подивитись на середній індекс впливу медіа продукції, побачимо, що 

найбільший коефіцієнт отримало американське кіно та відео/ДВД – 89% та 76.4% 
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відповідно. Аудиторія міжнародних респондентів виявилась цілком орієнтованою 

на американське кіно, обираючи його майже завжди з поміж інших світових 

кінематографій. 

Аналіз джерел та літератури за цією проблематикою приводить до висновку 

– зображення в сучасних кінофільмах не просто дає фізичне відображення 

реальності, але створює екранну реальність, яка її заміщує. Інакше кажучи, 

кінофільми розмивають межу між реальністю і мистецтвом, створюючи 

псевдореальність. Це означає, що реальність, яка фіксується камерою і 

демонструється потім на екрані вже не може називатися реальністю як такою, для 

неї має існувати інша назва і характеристика. Пояснюється це наступним: те, що 

демонструється на екрані має межі у вигляді рамки кадру, за якими у справжній 

реальності існує решта світу. Поза рамкою екрану ми ж не бачимо нічого, окрім 

простору кінозалу. На цьому також наголошує свою увагу Сеймур Чатман 

(Seymour Chatman) – американський кінокритик, структураліст, дослідник теорії 

наративів. Він пише у своїй роботі, що основна відмінність між спостереженням 

безлічі об’єктів у реальному житті і на кіноекрані полягає у наявності рамки 

екрану [215, c.96]. Дійсно, в реальному житті немає чорного прямокутного краю, 

що різко обмежує візуальний сектор, в той час як в реальності невеликий поворот 

голови дозволяє, аби об’єкт потрапив до нашого поля зору.  

Г.Почепцов, помітив, що комунікація у людини відбувається загалом в 

рамках двох основних каналів: вербального і візуального [158, c.428]. Г.Дебор 

також відносить зір до привілейованого людського почуття [133, c.73]. Проте у 

житті ми не завжди помічаємо красу будинку, вулиці, людини, якось явища 

природи або мальовничий пейзаж тієї або іншої місцевості. Екран може 

підкреслити їх, спонукати до нашої значно прискіпливішої уваги. «Кінооко», яке 

першим бачить те, що потім в обмеженому вигляді демонструється на екрані, за 

влучним порівнянням Дзиґи Вертова [120, c.53], видатного радянського 

кінорежисера, дійсно робить людину розвинутішою, повноціннішою. Там, де 

звичайне людське око не здатне бачити, кінооко наближує або навпаки віддаляє, 

потрапляє туди, де фізичне існування людини не можливе, відкриваючи нові обрії 
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пізнання оточуючого світу. Так було із створенням фільму «Титанік», згадуваного 

нами Д.Кемерона, коли спеціально обладнані камери опускалися на дно океану до 

уламків однойменного корабля і знімали в таких умовах, в яких людина ніколи не 

зможе знаходитися в силу фізичних законів природи без шкоди для власного 

здоров’я і навіть життя. Кінокамери надали змогу творцям фільму отримати і 

потім продемонструвати більше інформації, аніж кожен із них, у тому числі і 

глядачі, могли побачити лише на власні очі. Інформація, яка була схована від 

людини, завдяки кінооку стала доступною, і останнє вивело людину на новий 

етап технологічної еволюції.  

Кадри «Титаніка» представляють собою кадри художнього твору, в якому 

вагому роль займає уява тих, хто його створив. Однак, кадри, які було знято на дні 

Атлантичного океану командою на чолі із режисером, і потім вмонтовані в тіло 

цілого фільму, представляли собою документально зафіксовані елементи, в яких 

власне знаходилась реальність така, як вона є. А отже «кінооко» не тільки надає 

можливості технологічного розвитку людині. Воно дає змогу фіксувати оточуючу 

реальність, багатократно переглядати її, вивчати і досліджувати, втім тільки 

спостерігаючи без взаємодії, тобто без інклюзивного контакту. 

Кінофільм як засіб масової комунікації володіє не тільки художньою 

правдивістю й документальною вірогідністю. Фільми, більш того, подібно 

здобуткам друкарської справи, можна тиражувати, поширювати в просторі й 

зберігати у часі. Фільми, як і книги, зробилися фрагментом культурної спадщини 

суспільства. У цьому виражається величезне культурно-історичне значення 

кінематографа. Кожен кінофільм належить до ідеологічної боротьби, культури і 

мистецтва своєї епохи. І хочуть його творці того, чи ні, але вони, навіть коли 

навмисно намагаються створити фільм, який не має нічого спільного із 

реальністю, все ж опосередковано фіксують реальність, адже настрої, ідеї, мова, 

якою говорять актори – все це корелюється з часом і умовами, в яких створено 

фільм. За спостереженням П. ван Хама, фільми є пакуванням для ідентичності 

[244, c.131]. Особливо це стосується категорії «культових» фільмів – фільмів, 

довкола яких склався свого роду культ – вузьке, але згуртоване коло 
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шанувальників.  «Великому художнику (читай – режисеру культового фільму) 

вдається ввібрати час, змішати його зі своєю кров’ю і видати просторово-часовий 

концентрат, здатний ловити відблиски вічності» [225]. 

Створення кінематографу кардинально змінило шляхи комунікації між 

людьми, тому що його виражальні засоби дозволяють заповнювати такі 

прогалини спілкування між людьми, як неписьменність або неволодіння мовою на 

вербальному рівні. Для задач формування іміджу країни це стало не аби яким 

плюсом. В умовах глобалізації центральне місце в іміджі країни почали займати 

символи, які відповідають за його індивідуалізацію. Такі символи відображають 

домінуючі архетипи і культурні коди країни, які легко декодуються народами, що 

належать до спільної цивілізаційної культури. Втім, вони можуть стати 

незрозумілими для громадян країн, що не належать до цієї цивілізаційної 

парадигми. В даному випадку найголовніша задача іміджебудування – це 

переклад індивідуальних національних символів на мову загальноприйнятних 

значень, аби імідж країни став доступним для кожної цільової аудиторії. В цьому 

сенсі екран порівняв усіх людей на час сеансу, зробивши їх рівнозначними 

одержувачами інформації, відмінність яких полягала лише в особистому досвіді і 

багажі знань кожного окремого глядача, що не мало значення для групи глядачів в 

цілому в залі під час перегляду. І цей досвід, інтелектуальний рівень розвитку 

кожного, дозволяв одним спокійно дивитися на поїзд, що виїжджає за рамку 

екрану і нібито насувається на глядача, розуміючи, що це фізично несправжній 

предмет рухається в одному ж просторі і часі із кінозалом і аудиторією, що у 

цьому кінозалі знаходиться. Інші ж, не маючи відповідного досвіду, із криками 

вибігали з перших в історії кіносеансів, вважаючи що багатотонна машина дійсно 

«тут і зараз» суне прямо на них. 

Сучасний кінематограф, пристосовуючи наукові розробки, імплементуючи 

теорії фундаментальних наук, дозволяє показати реальність в кіно дивовижнішою 

за вимисел в кіно, продемонструвати її правдивішою, аніж будь-які попередні 

спроби це зробити. Наприклад, кінорежисер Крістофер Нолан (Christopher Nolan) і 

фізик Кіп Торн (Kip Thorne) поєднали комп’ютерну графіку і наукову реальність, 



 76 

щоб створити найбільш точну візуалізацію чорної діри за всю історію кіно [101]. 

Результат, який вони отримали, можна побачити в стрічці «Інтерстеллар» 

(Interstellar) [53]. За словами самого режисера фантастичне кіно, яке апріорі є 

псевдореальністю до певного часу, в цьому випадку показує глядачеві простір 

(космічний в даному разі) таким, яким він є скоріш за все, враховуючи той факт, 

що жодна людина на даному етапі розвитку людства не могла власноруч 

спостерігати цей простір і співставити його подібність до власних уявлень, які 

зберігає свідомість.  

Нові глобальні системи комунікації в значній мірі функціонують незалежно 

від державного контролю і повною мірою не піддаються політичному контролю з 

боку національної держави. Охоплюючи соціальну, політичну, економічну, 

культурну та інші сфери діяльності по всій земній кулі, вони в буквальному сенсі 

сприяють розширенню горизонту найвідсталіших громад, колективів, народів у 

всіх куточках планети; дозволяють окремо взятій людині або групі в 

найвіддаленіших куточках земної кулі «подолати» географічні бар’єри, отримати 

доступ до соціального чи іншого досвіду інших народів, який був просто 

недосяжний в недавньому минулому. Тим самим вони дають людям нові форми 

бачення світу. Мільйони людей у всіх куточках світу, знаходячись біля екранів, 

можуть бачити місця за тисячі кілометрів від того міста, де вони мешкають. 

Уряди намагаються захищати репутацію власних країн і за можливості 

контролювати, який імідж репрезентує той чи інший фільм в разі його виходу на 

великі екрани. Для цього створюються відповідні комісії і бюро, впроваджуються 

спеціальні закони, ініціюються переговори між власниками кінематографічних 

каналів поширення інформації. Приміром, у липні 1993 р. відбулася зустріч між 

арабо-американцями й студією Уолт Дісней, у результаті чого були вилучені деякі 

образливі пасажі з пісень фільму «Аладдін» [158, c.329]. 

В Індії, за часів правління там колоніальної імперії, кінематограф знаходився 

під пильним контролем англійської влади. Це пояснювалося тим, що британські 

можновладці одразу оцінили великий потенціал нового типу медіуму і його 

пропагандистські можливості. Для Британії це було актуально, оскільки вона 
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стикалася з двома проблемами, які приносив із собою розвиток кіно: по-перше, 

індійські кінематографісти намагалися переправляти через кінострічки і доносити 

до широких верств населення націоналістичні заклики і прагнення до 

незалежності, що підривало авторитет англійської адміністрації; по-друге, як 

колонізатор, так і сама колонія зіштовхнулися із зовнішньою загрозою, а саме 

зростаючим напливом закордонних кінофільмів, зокрема виробництва Голлівуду, 

який розповсюджував ідеали і цінності Західного світу у дусі свободи, 

незалежності та демократичного розвитку, що також відображалося на 

англійських позиціях в колоніях Індії. Враховуючи той факт, що як тоді, так і 

сьогодні, кіно в Індії мало і має більшу аудиторію прихильників і глядачів у 

порівнянні з літературною продукцією, стає зрозумілим хвилювання Британії з 

цього приводу [305, 41]. Результатом цього стало прийняття у 1909 році (лише 

через 10 років як кінематограф було вигадано як такий) Кінематографічного 

Закону (Cinematograph Act), згідно якого кіно виробникам необхідно було 

отримувати ліцензії на виробництво кінопродукту, й більш того, контролювати 

контент кожної кінострічки на наявність сумнівних сюжетів. 

Подібний стан речей характерний і для сучасності. Наприклад, сучасний 

Китай вирішує проблему зображення цієї країни в американських фільмах 

наступним чином – в країні існує система квот на наявність іноземних 

кінофільмів в прокаті. Донедавна кількість квот складала 14 фільмів на рік. Наразі 

ж в національному прокаті може демонструватися 34 фільми іноземного 

походження [249]. В лютому 2012 року Китай збільшив число зарубіжних 

фільмів, допущених до показу в країні. Це було зроблено на підставі статистики 

розподілу доходів, з метою збільшення релізів, що виходять в форматах IMAX і 

3D [223]. Про таке рішення оголосив президент Китаю Сі Цзіньпін під час 

відвідування Сполучених Штатів, у тандемі з американським віце-президентом 

Джо Байденом [129]. Такі дії дозволяють Китаю заповнювати власний кіноринок 

локальним і контрольваним контентом. Також в країні існує спеціальна комісія, 

яке організовує систему жорсткої цензури і видає прокатні свідоцтва іноземним 

кінофільмам. Аби отримати доступ до великого китайського кіноринку, 
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кінокомпаніям доводиться робити спеціальні версії фільмів, аби вони пройшли 

цензурну комісію. В таких версіях китайці не зображуються бандитами, а, 

навпаки, допомагають боротися із світовим злом та рятують планету, як це, 

наприклад, відбувається в американському фантастичному бойовику 

«Тихоокеанський рубіж» (Pacific Rim) [70]. За сюжетом фільму для боротьби з 

прибульцями було розроблено спеціальну зброю: «Єгери» – величезні роботи, 

керовані одночасно двома пілотами. Одним із таких роботів – Багряний Тайфун – 

є саме китайський, саме він – один із найкращих, наближує остаточну перемогу 

людства над позаземною загрозою. За сюжетом його характеристики набагато 

кращі за характеристики робота, який випущено Росією – застарілого Т-90 «Чорна 

Альфа». Втім, в свою чергу, Багряний Тайфун поступається роботу країни 

«демократичного» табору – австралійському, якого позиціонують як 

найсучаснішого і надшвидкісного. Кордони ж Китаю стають чи не одним із 

найголовніших форпостів у боротьбі із ворогом, а Гонконг – головна база 

розміщення сил людства.  

Співробітництво кіновиробників та країн із значними аудиторіями глядачів 

призводить до взаємовигідної ситуації «win-win»: іноземні компанії, зокрема 

американські отримують доступ до кіноринку, а Китай, в свою чергу, корегує 

репрезентацію країни в кінофільмах, створюючи необхідний імідж. Також, 

китайсько-голлівудське співробітництво є рушійною силою, яку Пекін 

використовує аби поширювати китайські нарративи за межами країни [283]. 

Україна, в свою чергу, також декларує, що розглядає кінематографію як один 

із головних інструментів створення умов для забезпечення безпеки країни, 

патріотично-виховної функції держави і розбудови її позитивного іміджу. 

Типовою є заява Голови Держкіно Пилипа Іллєнко: «Кінематографія для держави 

– це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного, духовного та 

ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів у 

середині країни та за її межами, зміцнення міжнародного авторитету й 

формування позитивного іміджу нашої держави, забезпечення інформаційної 

безпеки України та захисту української ідентичності» [12]. Про це йдеться у 
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«Проекті Національної стратегії розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 

роки», яка розглядає кіно в якості основного генератора спільних для всіх 

українців культурних символів, ідей та архетипів [12]. Якщо подивитися на 

результати 2014 року, виявиться, що кінотеатри відвідали більш ніж 20.1 млн. 

осіб, в національний кінопрокат вийшло 255 фільмів, при цьому було 

представлено рекордну кількість українських фільмів – 15 вітчизняних 

повнометражних стрічок. Це каже про нерозвинутість вітчизняної кіноіндустрії, 

яка не може достойно конкурувати із навалою закордонного продукту, тим сами 

втрачаючи глядача і можливість доносити до нього українські культурні символи 

та коди. Якщо національне кіно не розвивається, країна залишається ринком збуту 

не тільки чужих фільмів, але і чужих сенсів та цінностей. Разом із тим відсутність 

вітчизняних картин у міжнародному кінопроцесі породжує сумніви щодо 

існування країни на культурній мапі світу. Україна втрачає нагоду демонструвати 

себе світові через екрани кінотеатрів, залишаючи це право більш розвинутим 

кіноіндустріям, які можуть використати бренд «Україна» в сумнівному контексті, 

наприклад, зробивши її за сюжетом країною-агресором, епіцентром катастроф і 

небезпеки для мешканців і туристів. 

Серйозність питання про репрезентацію країни в кіно підтверджується 

низкою міжнародних скандалів, викликаних тим, що одна з країн була показана в 

фільмах іншої країни в невигідному світлі. Північна Корея подала офіційний 

протест в ООН проти голлівудської комедії «Інтерв’ю» (The Interview) [88] про 

замовне вбивство північно-корейського лідера Кім Чен Іна. КНДР зажадала, щоб 

письмовий протест було поширено як офіційний документ в Генеральній 

Асамблеї і Раді Безпеки ООН [264]. Аналогічна ситуація склалась після прем’єри 

фільму «Район 9» (District 9) [38] в 2009 році [110]. Фільм різко розкритикувала 

влада Нігерії. Керівництво країни було обурене випуском кінострічки, в якій 

нігерійські жінки показані повіями, а чоловіки − торговцями зброєю і злочинцями 

(один − ще й канібалом). Більш того, лідера нігерійської мафії в «Районі 9» звали 

Обесанаджо, що співзвучно із прізвищем екс-президента країни – Олусегуна 

Обасанджо (Olusegun Obasanjo). 
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Цікавим є той факт, що безліч матеріалу для кінофільмів знімається у 

декораціях або місцях, які потім видаються за інші. Окремі сюжети можуть бути 

відзняті у студійному павільйоні, а на екрані буде виглядати, начебто це були 

натурні зйомки в одній із країн. До того ж, сучасні комп’ютерні технології, які 

докорінним шляхом змінили кінематограф, допомогли світові набути реальність 

артефакту. С.Принц знаходить, що сучасні технології руйнують існуючу теорію 

кіно, яка базувалась на фотографічній реалістичності, а почалось все це, на думку 

професора, у 1982 році із появою на екранах кінофільму «Трон» (Tron) [97], 

режисера Стівена Лісбергера (Steven Lisberger)  [295]. Нинішня екранна культура 

почала перетворюватися у світ симулякрів, в якому людина не переживає 

справжньої реальності, будучи захищеною від неї міфом [152, c.17]. Ж.Бодрійяр 

наводить чотири фази представлення зображення: 1) зображення є відображенням 

реальності, 2) зображення є маскою і перекручує основну реальність, 3) 

зображення є маскою для відсутності основної реальності, 4) зображення не має 

ніякого відношення до реальності взагалі, це свого роду чистий симулякр [175, 

c.58]. Також він бачить паралель між зростаючою роллю засобів масової 

інформації і скочуванням від модерністського всесвіту виробництва у 

постмодерністське суспільство симуляції [194, c.66]. 

Кінематограф, який з часів перших стрічок Жоржа Мельєса завжди намагався 

створити подобу симулякру – копію того, що насправді не існує – на стадії 

сучасних технологій отримує його ідеальне відтворення. Кінематограф створює 

начебто нову реальність, протилежну повсякденності. Але це – лише уява 

реальності [159, c.26]. У цю мить кіно наштовхує нас на аналогію із «міфом про 

печеру» давньогрецького філософа Платона. Платон у своїй філософії стверджує, 

що всі об’єкти на землі, у тому числі і самі люди – погані копії ідеальних об’єктів 

[276, c.6]. Щось подібне ми бачимо і на екрані, коли дивимось кінофільм – воно 

дуже схоже на оточуючу реальність, але якщо розібратися, то більше нагадує саме 

копію життя, його тінь, таку саму, яку люди бачили в «платонівській печері», хоча 

й вважали, що спостерігають за реальними об’єктами. Незважаючи на те, що 

кінофільм не є реальністю, навіть, якщо це документальний фільм і вироблено 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Lisberger
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його без застосування кінематографічних засобів, все ж, у порівнянні із іншими 

засобами фіксування реальності, є найбільш технологічно розвинутим засобом, 

що більш за інших наближується до життя. У цьому сенсі кінематографісти 

значно ближче до життя, аніж художники, які пишуть картини або створюють 

фотографії.  

Життя сучасній людині відкривається через фільтр масової комунікації в 

рамках екранної культури [152, c.22]. Глядач знаходить для себе відповіді на 

питання, моделі поведінки і організації життя, коли дивиться черговий фільм. 

Кіно – це форум, який пропонує різноманітні характери, із яких глядач обирає 

відповідні собі [262, c.216]. Навіть існує твердження, що кіно має терапевтичну 

силу, впливаючи на аудиторію [193, c.27]. Певним доказом цього можуть 

слугувати факти, які свідчать, що під час Великої депресії у США кількість 

відвідуваних кіносеансів зросла прямо пропорційно рівню економічних потрясінь 

того часу. Щотижня в кіно ходила рекордна кількість американців – 60-80 

мільйонів осіб [315, c.90]. Люди шли подивитися фільми, уявляючи себе на місці 

героїв стрічки – там, де не було злиднів, а лише безтурботне, повне успіху і 

радощів життя. Слідуючи за кінооком, яке презентувало різноманітні характери в 

кінофільмі, глядач ідентифікував себе із цими характерами. Глядачі, відчували і 

переживали вікарний досвід [168, с.513] або досвід іншої людини. Він 

пояснюється через розуміння «концепції емпатії» [262, c.217] або проникливого 

співпереживання. В англійську термінологію це слово потрапило завдяки 

психологу-експерементатору Едварду Тітченеру (Edward Titchener), який 

підшукав його як англійський еквівалент німецькому поняттю «eіnfuhlung» (від 

нім. – відчування), а перша концепція емпатії сформульована була в 1885 році 

німецьким психологом Теодором Ліппсом (Theodor Lipps) [205]. Її він розглядав у 

якості особливого психічного акту, при якому людина, сприймаючи предмет, 

проектує на нього свій емоційний стан, відчуваючи при цьому позитивні або 

негативні естетичні переживання [161, c.106]. Зазвичай, ця емпатична відповідь 

відбувається під час перегляду драматичних подій, оскільки вони в більшій мірі 

здатні викликати бурхливий емоціональний відгук. Мається на увазі, що сюжет і 
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герої, фундаментальні елементи драми, оволодівають глядацькою уявою та 

емпатією. Фільми часів Великої депресії, стрічки «нової хвилі кіно» Італії або 

Франції будувалися за законами драматичного жанру із апелюванням до глядача 

та його емоцій. Переживаючи разом із екранним героєм події фільму, аудиторія 

зберігає емоції і поведінку в собі наче шаблон для дій у фізичній реальності. 

З огляду на це, поглиблюються наявні уявлення про кінематограф як про 

певну домінанту, яка визначає напрямок розвитку культури ХХ століття і людини, 

що сформувалася під її впливом. Тобто людина у кінотеатрі не є «вічним 

сисунцем з відкритим ротом, що вбирає у себе інформацію без будь-яких зусиль», 

як охарактеризував пересічного глядача кіно німецький соціолог Еріх Фромм 

[159, c.30], а є активним учасником процесу творчого створення нових ідей і 

смислів. Загалом, кінофільми є універсальними каналами комунікації, які діють, 

переважним чином, без врахування культурного досвіду глядачів з різних 

куточків світу і є зрозумілими без попереднього пояснення для багатьох з тих, хто 

контактує із ними. «Правильно» створений фільм, на думку Антоніо Менегетті 

(Antonio Meneghetti), надає широкий простір для емоцій: японська публіка, яка 

дивиться фільм, має реагувати в ті самі моменти, що й індійська, американська, 

європейська або середньоазіатська. Це, як він вважає, відбувається тому, що 

кожен фільм у відповідності до феноменології наших систем комунікації, 

відображає «кінематичний комплекс людського несвідомого» [148, c.31].  

 

2.3 Аналіз впливу кінофільмів на аудиторію глядачів в рамках 

комунікативних процесів в міжнародних відносинах 

 

Подальше поширення інформаційних і телекомунікаційних технологій 

призводить до істотної зміни міжнародного політичного ландшафту. Політичні 

лідери або угруповання отримують можливість прямо апелювати до 

громадськості інших країн. Це, в свою чергу, створює умови для формування в 

безпрецедентних масштабах транснаціональних аудиторій. 
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Однією із найбільш ефективних моделей для опису безпосереднього впливу 

масової комунікації на індивідуальних споживачів можна вважати психологічну 

модель співробітника Сіракузського університету Джорджа Комстока (George 

Comstock) [204, c.27]. Модель показує, що поведінка персонажів телепрограм та 

кінофільмів має вплив на поведінку глядачів. Важливою змінною, що визначає 

інтенсивність медіа-впливу, є реальність зображеної поведінки, яка сприймається 

глядачем [204, c.28]. Тобто, чим реалістичніше медіа образ, тим виразніше 

психологічний вплив на глядача, сильніший потенціал впливу на його поведінку. 

Дж.Брайант та С.Томпсон згадують, що із виходом на кіноекрани в 1970-х роках 

трилера «Щелепи» (Jaws) [54] режисера Стівена Спілберга (Steven Spielberg), 

кінозали буквально вибухали оплесками, коли герой фільму – шериф – вбивав 

акулу-людожера, а влітку багато з відпочиваючих на морському узбережжі, як 

згадували газети, не заходили до води, побоюючись нападу акул. Ці приклади 

демонструють, що вираження сильних емоцій персонажами фільмів збуджує 

глядачів і впливає на їхню психіку. Дослідження показали, що наслідками 

перегляду хвилюючих фільмів можуть бути емоційні реакції, стійкі відношення і 

поведінка по відношенню до чогось або когось [204, c.27]. 

П.Шофілд висуває теорію про те, що багато глядачів-потенційних 

відвідувачів країн, як правило, сприймають навколишній світ через серію 

створених і існуючих у свідомості оформлених образів, які вони побачили до того 

в брошурах, у вікнах автобусів та автомобілів, і через об’єктиви кіно і фотокамер 

[303]. Тобто, екран є ще однією рамкою, в межах якої формується образ і через 

яку закордонна громадськість відчуває опосередковано, через «вікарний досвід» 

героїв кінофільму, привабливість тієї чи іншої місцевості. Завдяки своєму 

потенціалу створення цих самих образів, кінофільм також може забезпечувати 

сильну мотивацію насправді відвідати місце, а не тільки продовжувати 

отримувати вікарний досвід, переглядаючи нові і нові візуальні продукти кіно.  

Цікаве підтвердження теорії П.Шофілда ми знайшли в Інтернет-службі,  яка 

надає послуги розміщення відеоматеріалів – «Ю т’юб» (YouTube). Відеозапис під 

назвою «Bollywood in Lalibela: how Indian movies influence kids in Ethiopia» [27], 
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що можна перекласти на українську як «Боллівуд в Лалібела: як індійське кіно 

впливає на дітей в Ефіопії», наочно показує який ефект створює кіно довкола 

місцевості, в нашому випадку – довкола країни Індія. Відеозапис розміщено в 

YouTube в жовтні 2011 року, тривалість його складає 8 хвилин 24 секунди і 

кількість переглядів сягає майже 118 тисяч. Він є аматорським відео двох 

мандрівників, які подорожують світом і опиняються в Ефіопії, в невеличкому 

місті Лалібела на півночі країни із населенням, що не перевищувало 15.000 осіб 

станом на 2005 рік [125]. Відеозапис демонструє зустріч мандрівників із 

місцевими підлітками, які є дуже обізнаними щодо індійської культури, зокрема 

музики і танців, індійської кіноіндустрії, її акторів, фільмів і місць, де вони 

знімалися. Підлітки колекціонують фотографії і вирізки із портретами видатних 

акторів Індії замість колекційних карток, заздрять красі мандрівника-чоловіка, 

який є індусом за національністю, люблять пісні і танці, які вони бачили і чули в 

індійських фільмах. Один із хлопчиків постійно зізнається на камеру в коханні до 

Індії, хоча жодного разу не був там, що, втім, не заважає йому робити наступне 

припущення на п’ятій хвилині відеозапису: «Якщо ви любите індійця, ви будете 

мати вдачу. Якщо ви будете мати вдачу, ви будете мати все» [27]. Нагадаємо, 

що жоден із підлітків, які потрапили у кадр, не були в Індії ніколи. Все, що вони 

знають про цю країну, базується виключно на тій інформації і тих образах, які 

вони отримали і бачили в індійських кінофільмах. Наприкінці відеозапису хлопці 

діляться своїми мріями із мандрівниками. Один із них каже, що його мрією є 

відвідання Індії аби побачити країну, яку вже бачив до того, але тільки в кіно. Він 

деталізує наприкінці 5 хвилини відеозапису: «Якщо я побачу те, що бачив в кіно, 

але на власні очі – це буде добре» [27]. А один із хлопців сором’язливо зізнається 

у коханні до відомої індійської акторки Карини Капур (Kareena Kapoor), в яку він 

«закохався» лише через ті образи, які вона втілювала на екрані. Скоріш за все, 

підліток відчув подібні почуття саме до «образів», а не фізичного референта цих 

образів – індійську акторку К.Капур. 

Описаний вище відеозапис демонструє, що підлітки із відеозапису – це вже 

сформована індійськими кінофільмами лояльна аудиторія до Індії, вони є 



 85 

потенційними відвідувачами цієї країни. Розвиваючи цю гіпотезу далі – 

потенційні іммігранти до Індії, можливо експати. Більш того, вони є 

ретрансляторами позитивних образів цієї країни серед свого оточення. Для такої 

лояльної аудиторії будь-яка згадка про країну або окреме місто чи регіон 

викликають живий інтерес, будь що, пов’язане із країною, хоча б ті самі 

журнальні вирізки із портретами індійських акторів, які колекціонують ефіопські 

діти, набувають певного сакрального сенсу, стають сувеніром – предметом, 

призначеним нагадувати про щось. В цілому, навіть сам кінофільм може стати 

таким предметом. Збережений на оптичному диску, фільм можна піднести як 

подарунок на згадку про місце, який потім можна подивитися особисто або 

колективно, що знову ж таки буде контактом із аудиторією. 

Враховуючи спостереження за підтвердженням теорії П.Шофілда, нами було 

проведене дослідження, в ході якого ми намагалися підтвердити гіпотезу, що 

кінофільми дійсно мають вплив на глядача і сприяють зміні його поглядів на ту 

чи іншу місцевість. 

Подібне дослідження було організоване і проведене на Заході в січні 2006 

року, а його результати опубліковані в 2009 році в «Журналі з маркетингу 

відпочинку» (Journal of Vacation Marketing) в статті під назвою: «Вплив 

історичних фільмів на імідж Південної Америки» [252]. Чотири спеціалісти в 

сфері туристичного менеджменту, маркетингової діяльності та індустрії 

гостинності: Амір Шані (Amir Shani) і Юченг Ванг (Youcheng Wang) з 

Університету Центральної Флориди, С.Хадсон та доктор Серджіо Морено Гіл 

(Sergio Moreno Gil) з Інституту туризму і стабільного розвитку (TIDES, Іспанія) 

проводили дослідження серед північноамериканських студентів. За мету вони 

ставили проаналізувати імідж Південної Америки і окремих країн серед студентів 

через призму кінофільму і зрозуміти як з’являється та формується в свідомості 

туриста той чи інший імідж місцевості. Таким чином вони намагалися внести свій 

вклад в тему, до якої приділялося мало уваги, оскільки попередні дослідження 

фокусувалися на ролі ЗМІ в подібних процесах. Також автори статті намагалися 

виявити вплив історичних кінофільмів на імідж місцевості. Таким фільмом став 
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«Щоденники мотоцикліста» (Diarios de motocicleta) [37], який оповідає історію 

мандрівки по країнам Південної Америки Ернесто «Че» Гевари та його друга 

Альберто Гранадо, яку вони здійснили в 1952 році за часів їхньої молодості. 

Головною темою фільму є прощання із юністю і відкриття для героїв реальності 

країн Південної Америки, в якій живуть, а під час виживають люди. Герої стрічки 

відвідують Аргентину, Чилі, Перу та інші країни. Більшість сцен демонструє 

бідність та знедоленість людей. Підіймаючи тему труднощів та безправ’я на 

континенті, режисер, втім, репрезентує відвідані місця як країни, повні пригод, 

мальовничих пейзажів, унікальної культури та всесвітнього історичного 

надбання. За словами самих авторів дослідження, фільм є суперечливим як за 

тематикою, так і за сюжетом (приймаючи також до уваги постать головного 

героя), і вони свідомо обрали саме такий фільм, бо, як відмічає С’ю Біттон [196, 

c.50], саме такі кінофільми та їх ефект на імідж місцевості мають бути досліджені 

ретельнішим чином, оскільки можуть як привернути увагу потенційного 

споживача, так і навпаки, понівечити існуючий імідж. Автори статті, 

зосереджуючись на зростанні репутації південноамериканського регіону як 

туристичної місцевості, втім зазначають, що дуже мало відомо як про імідж країн 

цього континенту в очах мандрівників, так і про фактори, що впливають на його 

становлення. Аби дати відповіді на ці питання, ними було проведено 

експериментальне дослідження серед 215 студентів одного з найбільших 

університетів півдня США, більшість з яких ніколи не відвідувала країни 

Південної Америки особисто, і ніхто з них не бачив «Щоденник мотоцикліста» до 

того часу. Цей фільм був продемонстрований студентам в аудиторії, а також 

учасникам було запропоновано заповнити анкети із питаннями до перегляду 

фільму та одразу після перегляду. Таким чином дослідники намагалися отримати 

певну картину сприйняття іміджу регіону студентами до того моменту, як фільм 

міг почати впливати на їх уявлення про нього. Анкетування після перегляду 

давало змогу проаналізувати, чи відбулися зміни сприйняття іміджу серед 

студентів. В одній із частин анкетування учасники дослідження мали відзначити 

на шкалі Лайкерта від 1 до 7 в якому обсязі вони цілком не погоджуються або 
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цілком погоджуються відповідно з 34 когнітивними атрибутами або якостями, які 

репрезентують Південну Америку в якості місцевості. Автори дослідження 

використовували шкалу якостей іміджу, яка була розроблена Ш.Ечтнер і Б.Рітчі 

[221], а також додали власні атрибути в анкети (наприклад, питання про 

політичну стабільність), аби вони відповідали образу Південної Америки, який 

був показаний в фільмі «Щоденник мотоцикліста». В другій частині учасникам 

були запропоновані прикметники в різних семантичних формах (від позитивних 

до негативних), за допомогою яких студенти мали на шкалі Лайкерта відзначити 

своє відношення до Південної Америки. 

З рештою ті респонденти, які відчули натхнення після перегляду фільму і 

виказали бажання відвідати Південну Америку, мали відповісти які фактори 

вплинули на їх рішення більш за все. Автори дослідження використали градацію 

факторів, які впливають на рішення індивіда відвідати місцевість після перегляду 

фільму, що була запропонована доктором Н.Маціонісом [272, c.37]. Він 

стверджує, що після перегляду фільмів, людина може бути вмотивована одним 

або декількома з трьох факторів: 

- Місце (локації, пейзажі, декорації); 

- Особистості (персонажі та зірки кіно); 

- Мистецтво (сценарій, сюжет, жанр кінофільму). 

За результатами цього дослідження, його автори опублікували наступні 

загальні висновки: 

- Південна Америка сприймається як регіон із доступним екотуризмом, з 

акцентом на природі, культурі та історичній спадщині окремих країн; 

- У порівнянні із Північною Америкою, Південна сприймається 

учасниками дослідження як менш розвинена, забезпечена і прозахідна; 

- Було встановлено, що фільм не різко змінив сприйняття іміджу країн 

Південної Америки серед студентів, а скоріше зміцнив попередні 

уявлення про регіон; 

- Тим не менш, фільм викликав велике бажання серед учасників 

особисто відвідати країни Південної Америки і подорожувати ними; 
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- Результати дослідження повинні і далі бути базою для подальшого 

критичного дослідження феномену кінотуризму; 

- Наголошується, що за певних обставин, навіть фільми із суперечливим 

сюжетом можуть приваблювати потенційних відвідувачів і формувати 

пул лояльно налаштованих до країни осіб. 

Як бачимо, кінофільм не змінив сприйняття іміджу, а зміцнив вже існуюче 

уявлення про країни серед учасників анкетування. Враховуючи той факт, що 

значний хронометраж картини був присвячений негативній стороні реальності 

країн Південної Америки: злидням, свавіллю влади, хворобам тощо, такі посили 

до аудиторії навряд чи сприятимуть зміні іміджу країни на більш позитивний в 

очах міжнародної спільноти. Втім, навіть попри таку картинку, більшість 

студентів виказала бажання особисто поїхати в країни південноамериканського 

континенту аби власноруч «протестувати» реальність існуючу на співпадіння з 

«реальністю» екранною. 

Враховуючи вищеописаний досвід, нами було прийняте рішення провести 

подібне дослідження аби підтвердити або спростувати результати, отримані 

західними спеціалістами. Для цього нами була обрана група студентів одного із 

університетів Донецька, і в цій групі, в жовтні 2013 року ми провели дослідження 

із демонстрацією фільму і анкетуванням після його перегляду. Методом 

зіставлення із попереднім дослідженням, ми підготували анкету задля оцінювання 

відповідей студентів. Відмітимо той факт, що ми не пропонували студентам 

розмістити на шкалі Лайкерта прикметники різних семантичних форм і не 

просили їх обрати «фактори Маціоніса», які вплинули на їх мотивацію відвідати 

країну, побачену в фільмі. Тобто, у порівнянні із західним дослідженням, ми 

використовували лише анкету із оцінюванням на шкалі Лайкерта від 1 до 7 

погодження чи не погодження із 36 когнітивними атрибутами або якостями що 

репрезентують країну. Як можна помітити, ми додали до анкети два пункти, які 

стосуються мовних якостей і відповідають вимогам нашого дослідження. На наш 

погляд, подібного оцінювання достатньо аби дати відповідь на питання про 

здатність фільмів змінювати, корегувати або створювати новий імідж країни серед 
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аудиторії глядачів. Таблицю з повними даними можна подивитись в Додатках 

(див. таблиця В.1). 

Також, аби детальніше дізнатися про відношення групи студентів до 

кінематографу, його ролі і значенню в житті кожного опитуваного, 

проаналізувати наскільки, за їхньою думкую, кіно може спонукати до подорожі до 

тієї чи іншої місцевості, і чи взагалі грають кінофільми вагому роль в 

іміджебудуванні, ми використали ще одну анкету (див. таблиця В.2 в Додатках). 

Окрім ознайомчих і демографічних питань, анкета містила чотири теми, на 

питання яких потрібно було відповісти учасникам дослідження в Донецьку. 

Зокрема такі теми містилися в анкеті: Кінотуризм, Мотивація, Імідж, Рекламні 

інструменти. Відповіді на питання в рамках цих тем дали змогу зрозуміти, яка 

роль належить кінофільмам у формуванні іміджу країни та просуванню бренду 

країни на міжнародну арену.  

В західному «дослідженні чотирьох авторів» приймали участь 215 студентів. 

В нашому випадку слід казати про групу у 5 разів меншу – 41 студент приймав 

участь в анкетуванні, серед них 30 дівчат і 11 хлопців (73% та 27% відповідно), 

вікова група –18-30 років.  

Учасникам було запропоновано до перегляду кінофільм французько-

грецького виробництва «Пелікан» (Nicostratos le pélican) [65]. Він розповідає 

історію батька після смерті дружини, в якого залишився син. Життя для батька 

перестає існувати, взаємовідносини із сином стають напруженішими. Одного разу 

хлопчик знаходить пташеня пелікана і залишає собі. Поступово пелікан допомагає 

хлопчикові знайти свого батька, відновити із ним стосунки і повернути його до 

життя. Фільм про дивовижну історію дружби знімався на Кікладських островах в 

Егейському морі, які належать Греції: Сіфнос і Мілос. Сюжет фільму 

розгортається на тлі мальовничої природи маленького рибацького селища, 

невеличкої комуни людей, яка, втім, має свої свята, традиції і певний устрій 

життя. Тож казати про суперечливість сюжету фільму ми не можемо, навпаки, 

фон, на якому розгортаються події, постає досить привабливим і демонструє 

позитивні елементи і якості грецької місцевості. Нами навмисно був обраний саме 
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такий фільм, оскільки художні кінофільми із позитивним сюжетом мають 

більший, назвемо його спонукаючим, вплив на глядачів. 

Аби продемонструвати роль кіно в житті опитуваних, зазначимо, що 38% 

опитуваних (16 осіб) вказали в анкеті, що дивляться фільми більше ніж раз на 

тиждень, а 15% (6 осіб із групи, ними виявилися тільки дівчата) дивляться фільми 

кожного дня. Лише 2 людини зазначили, що переглядають кінофільми не частіше, 

аніж раз на 2-3 місяці. На відміну від нашого опитування, західне дослідження 

показало, що більшість студентів – 63.3%, дивляться кінофільми хоча б один 

фільм на тиждень або більше [252, c.234].  

Також наше опитування показало, що 46% студентів зазвичай подорожують 

раз на рік – таку відповідь дали 19 чоловік. Жодного разу не подорожували 4 

особи (10% від кількості опитуваних) і ще 2 особи (5%), зокрема дівчини, вказали, 

що подорожують п’ять разів на рік і більше.  

Основний блок питань в західному дослідженні відносився до сприймання 

учасниками когнітивних якостей Південної Америки. В нашому дослідженні, 

оскільки мова в фільмі «Пелікан» ішла про Грецію, анкету-оцінювання 

когнітивних атрибутів ми присвятили відповідній країні. Всі питання в цій секції 

були поставлені студентам до та після перегляду фільму в аудиторії. Як можна 

побачити в таблиці В.1 в Додатках, зеленим кольором ми помітили ті якості, які 

змінилися в сприйнятті студентів після перегляду фільму в більшу сторону, 

жовтим – ті, що зменшилися. Білим ми залишили якості або атрибути місцевості, 

що залишилися без змін. Після того, за допомогою компаративного методу, ми 

проаналізували отримані дані і вивели наступну картину. 

В західному дослідженні, результати показали, що 215 респондентів 

відповіли таким чином, що 44% атрибутів місцевості (15 пунктів із 36 

запропонованих) показали суттєві негативні зміни, 21% або 7 пунктів – позитивні 

зміни і ще 12 пунктів зосталися без змін, що становило 35% від загальної 

кількості. 

Наше опитування дало наступні результати. Негативні зміни показали 56% 

когнітивних атрибутів місцевості. Це 20 пунктів. Позитивні зміни виявилися на 
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рівні 36% (13 пунктів). Без змін залишилось тільки 3 пункти, що складає 8% 

відповідно. Іншими словами, після перегляду фільму практично цілком змінилося 

сприйняття якостей місцевостей, переважним чином в негативну сторону. Це 

наштовхує на два попередні висновки: по-перше, вплив фільму таки мав місце, що 

підтверджують лише 3 пункти, які залишились без змін; і по-друге, стереотипні 

уявлення студентів про Грецію та імідж Греції в очах студентів до перегляду 

фільму був більш позитивним. 

Найбільше падіння, більше одного пункту, показали такі атрибути як:  

- Хороші ресторани і готелі, які легко знайти (  до = 5.56,  після = 4.2); 

- Автомагістралі і дороги знаходяться в доброму стані (  до = 5.09,  після = 

3.56); 

- Легко отримати гарне обслуговування в ресторанах і готелях (  до = 

5.54,  після = 4.54); 

- Хороша туристична інформація легкодоступна (  до = 6.1,  після = 4.85); 

- Туристичні пам’ятки добре відомі і знамениті (  до = 6.44,  після = 5.31); 

- Багато людей розуміють англійську (  до = 5.14,  після = 4.1), 

де  до – середнє арифметичне відповідей респондентів до перегляду 

кінофільму;  після – середнє арифметичне відповідей респондентів після 

перегляду кінофільму. 

З іншого боку, наступні атрибути показали позитивний зріст на один пункт 

та більше: 

- Багато місць, щоб усамітнитися/піти від натовпу/побути наодинці (  до 

= 5.22,  після = 6.41); 

- Спокійне місце для відвідування, яке розслабляє (  до = 5.09,  після = 

6.2), 

де  до – середнє арифметичне відповідей респондентів до перегляду 

кінофільму;  після – середнє арифметичне відповідей респондентів після 

перегляду кінофільму. 
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В таблиці В.1 (див. Додатки) можна побачити, що всі 36 когнітивних 

атрибути умовно поділені на вісім факторів впливу. Зазначимо, що такий фактор 

як «природній стан», показав зріст за всіма атрибутами. Натомість фактори 

«зменшення обмежень для туристів» і «відсутність мовного бар’єру» показали 

тільки негативну зміну сприйняття місцевості. 

Без змін залишилися три атрибути різних факторів: 

- Міста є привабливими (  до = 6.24,  після = 6.24); 

- Є багато цікавих місць для відвідування (  до = 6.22,  після = 6.22); 

- Товари та послуги надаються за доступною ціною (  до = 4.29,  після = 

4.29), 

де  до – середнє арифметичне відповідей респондентів до перегляду 

кінофільму;  після – середнє арифметичне відповідей респондентів після 

перегляду кінофільму. 

Як це помітно, наше дослідження корелюється із західним в тій площині, що 

в обох випадках перегляд фільму призвів до зміни сприйняття більшості 

когнітивних атрибутів до негативного показника. Також, якщо в західному 

випадку позитивні або негативні зміни торкнулися 65% когнітивних атрибутів, 

наше дослідження показало 92% зміну сприйняття, а ті, що залишилися без змін, 

мають тенденцію розглядатися в якості позитивних і таких, що скоріше 

приваблять візитера, аніж будуть відлякувати його від потенційної подорожі. 

Питання довкола сфери кінотуризму надали змогу детальніше 

проаналізувати це явище в розумінні учасників дослідження. Анкета, наведена в 

таблиці В.2 (див. Додатки) показала, що більшість опитуваних погоджуються, що 

кінофільми сприяють туризму до місць, які в них зображені; такі місця можуть 

бути розвинуті в туристичні місця за допомогою менших зусиль, аніж ті, які не 

показуються у фільмах і також респонденти не заперечують важливості 

кінофільмів для розвитку туризму. Це підтверджується цифрами в Таблиці 2.2 (2 

особи не відповідали). 
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Таблиця 2.2 

  Цілком 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

Не 

погоджуюсь 

Цілком не 

погоджуюсь 

Кінофільми сприяють 

туризму завдяки 

зображенням місць, які 

показуються в фільмах. 

Хлопці - 5 

Дівчата - 11 

Хлопці - 6 

Дівчата - 15 

Хлопці - 0 

Дівчата - 2 

Хлопці - 0 

Дівчата - 0 

Міста, регіони, країни, які 

показані в фільмах, можуть 

бути розвинуті в туристичні 

місця за допомогою менших 

зусиль, аніж ті, які не 

показуються в фільмах. 

Хлопці - 1 

Дівчата - 9 

Хлопці - 8 

Дівчата - 14 

Хлопці - 1 

Дівчата - 5 

Хлопці - 0 

Дівчата - 0 

Кінофільми дуже важливі 

для розвитку туризму. 

Хлопці - 3 

Дівчата - 9 

Хлопці - 6 

Дівчата - 15 

Хлопці - 2 

Дівчата - 3 

Хлопці - 0 

Дівчата - 1 

 

Як ми бачимо, цілком не погоджується лише з одним із тверджень лише один 

респондент.  

Також хочемо звернути увагу, що певна кількість респондентів 

подорожувала колись до місць з тої причини, що побачила їх в кінофільмах. 

Таких виявилось 7 осіб.  

На питання: «Якщо б у Вас була змога відвідати одне місце, яке ви до того 

вже бачили у кінофільмі, яке б це місце було?», відповіді розподілились 

наступним чином: 

Хлопці: Гонконг, Лондон, Лас-Вегас, Рим, Нью-Йорк, країни Азії, Англія, 

Італія, Альпи. 

Дівчата: Нью-Йорк (4 згадування), Англія, Китай, Японія, Австралія (2 

згадування), Індія (3 згадування), Рим (2 згадування), Форос  Нова Зеландія, Азія, 

Ісландія, Фіджі, Тихоокеанські острови, Балі, Франція (2 згадування). 

Нами було помічено, що серед вказаних вище назв присутні не тільки назви 

країн, але й міст, регіонів, островів і гірських комплексів. Однак за підрахунком 

більшість відповідей тяжіє саме до назв країн. Ми можемо пояснити таке бажання 

побачити скоріше країну, а не окреме місто тим фактом, що як потенційне місце 

отримання нового досвіду і тестування реальності, побаченої на екрані, країна 

пропонує набагато більше елементів приваблення уваги у порівнянні із містом. 
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Звісно, це не жорстке правило і існують виключення на кшталт Сінгапуру, 

Ватикану тощо, втім, загалом твердження суть є правдивим. Нашу думку 

підтверджують відповіді на питання виділити, що б могло вплинути на рішення 

відвідати місце, показане в кінофільмі (питання № 9 в таблиця В.2 в Додатках). 

Також ми просили респондентів за наявності більше, ніж однієї відповіді, 

розташувати їх у порядку важливості для себе. Як результат, на перше місце 32 

рази було поставлено «Пейзаж/декорації», які глядач бачить у фільмі. На другому 

місці за важливістю для респондентів, розташувались «Сюжет» і «Рекламні 

кампанії цього місця» із 11 і 8 голосами відповідно. Той факт, що більшість 

поставила на перше місце пейзаж та декорації, показані в фільмі, демонструє, на 

що у першу чергу звертають увагу глядачі, дивлячись ту чи іншу кінострічку. 

Також, продовжуючи попередню думку, країна зазвичай дає більше прикладів 

різноманітного пейзажу та природних декорацій у порівнянні із окремими 

містами. Наскільки різноманітного, дає зрозуміти результат відповідей на 11 

питання анкети з кінотуризму. Респонденти мали, використовуючи тільки 

прикметники, написати, яким імідж місця запам’ятався їм із останнього 

переглянутого кінофільму. Відповіді зведені в таблицю В.3 (див. Додатки). 

Зеленим маркером ми суб’єктивно помітили ті прикметники, які зображають 

місцевість в позитивному ключі, без кольору залишились негативні і нейтральні 

характеристики. Як це помітно, більшість складають саме позитивні 

характеристики місцевості – таких ми нарахували 74% від загальної кількості 

згаданих респондентами. Цим ми підкреслюємо, що саме позитивні атрибути 

місцевості запам’ятовуються якщо не найкраще, то на найдовших проміжок часу і 

сильніше закарбовуються в свідомості людини. 

Стосовно мотивації для прийняття рішення відвідати місце, яке було 

показане у фільмі, то 19 разів респонденти поставили на перше місце 

психологічну/фізичну мотивацію (відпочинок і відновлення сил) і 16 разів за 

друге місце за важливістю рівня мотивації респонденти голосували за культурну 

мотивацію (вивчення нових культур). 
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Також в рамках нашого дослідження нам було цікаво зрозуміти, як 

змінюється імідж місця після того, як воно було побачене респондентом у фільмі 

або особисто. Аналіз показав, що в своїй більшості імідж залишався майже таким 

або трохи іншим і тільки 5 респондентів дали відповідь, що імідж місця, у 

порівнянні із тим, що домінував в індивіда до перегляду фільму або власної 

подорожі туди, змінився на зовсім інший. Однак переважна більшість 

респондентів (25) вказала, що не відвідувала місце особисто, тому в нашому 

випадку слід казати, що основний вплив зміну або фіксацію іміджу мали все ж 

фільми.  

У порівнянні із західним дослідженням, ми пішли далі і провели контрольне 

опитування серед тих самих студентів, запропонувавши їм через півроку знову 

оцінити Грецію за тими самими 36 когнітивними якостями. Таким чином ми 

змогли продемонструвати, який все ж імідж закарбувався в пам’яті респондентів: 

той, що з самого початку домінував в свідомості глядачів, чи той, що був 

сформований під впливом фільму «Пелікан».  

Отримавши результати контрольного оцінювання, ми порівняли їх із 

результатами першого і другого оцінювання. Вирахувавши різницю між цими 

показниками, всі 36 пунктів були поділені на ті, що в більшій мірі знаходяться 

ближче до першого оцінювання (в таблиці В.1 вони позначені червоним 

кольором) і ті, які ближче до другого показника (в таблиці В.1 вони позначені 

синім кольором відповідно). Проаналізувавши повну картину, ми дійшли до 

наступних висновків. 

У контрольному оцінюванні, результат 19 якостей-характеристик за 

підрахунком виявився ближчим до першого оцінювання Греції, тобто до 

перегляду фільму. Решта якостей, у кількості 17 пунктів – дорівнювала або 

наближалася до результатів оцінювання після перегляду фільму. На підставі цих 

підрахунків, можна було б сказати, що загалом контрольне оцінювання, 

проведене півроку потому, після перегляду фільму «Пелікан», має тенденцію бути 

схожим за результатами до найпершого оцінювання. Втім, така думка була б 

цілком нами підтримана, як би різниця між результатом «до» та «після» на фоні 
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контрольного оцінювання була дійсно істотною. Наразі, вона становить лише 2 

пункти: 19 до 17 відповідно. З цієї позиції, ми також можемо казати, що майже 

половина когнітивних якостей в свідомості респондентів залишилась під впливом 

кінофільму, доказом чого є результат відповідей студентів на контрольне 

оцінювання, навіть з урахуванням того, що з часу останнього оцінювання минуло 

півроку. Навіть ті кількісні зміни, які відбулися в контрольному (третьому) 

оцінюванні у порівняння із другим оцінюванням, підштовхують нас до висновку, 

що відповідаючи на питання опитувальника, респонденти в певній мірі також 

користувалися іміджем Греції, який був сформований в їх свідомості після 

перегляду фільму «Пелікан».  

Нагадаємо, що результати оцінювання, які були отримані нами одразу після 

демонстрації фільму студентами, дозволили нам констатувати наступне: перегляд 

фільму призвів до зміни сприйняття більшості когнітивних атрибутів до 

негативного показника, а зміни в цілому торкнулися 92%, запропонованих 

студентам, когнітивних якостей. Поєднавши ті результати із отриманими за 

останнім оцінюванням ми дійшли до наступного: 

- Якщо більшість показників після другого оцінювання отримала 

негативне забарвлення, то їх кореляція із результатами третього 

оцінювання каже нам про те, що з самого початку студенти мали 

більш позитивний імідж Греції, згодом після перегляду фільму, 

уявлення про Грецію дещо погіршилися і за півроку такий імідж 

залишився в свідомості респондентів, що вплинуло на їх відповіді під 

час третього оцінювання. 

- В той самий час, якщо ми кажемо про практичний паритет у відповідях 

третього етапу оцінювання (19 і 17), втім слід наголосити увагу, що 

результати 19 показників тяжіли до результатів першого оцінювання, 

коли студенти, відповідаючи, користувалися лише власними 

уявленнями і знанням про Грецію. Такий стан речей наштовхує нас на 

думку, навіть після того, як минуло півроку, «дофільмові» образи 

Греції все одно залишились домінуючими серед студентів, хоча ця 
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домінантність не є беззаперечною. Враховуючи, що «дофільмовий» 

імідж Греції поставав більш позитивним перед очима респондентів, 

констатуємо, що більш позитивний імідж кращим чином закріпився в 

їх свідомості і саме до такого іміджу вони апелюють при контакті із 

Грецією. 

- Відсутність переваги результатів другого етапу оцінювання ми 

пояснюємо тим фактом, що подібне джерело впливу як кінофільм, 

було застосовано вибірково по відношенню до групи респондентів, не 

мало перманентного впливу, не було регулярним і системним. Таким 

чином, негативні образи як-то погані дороги, бідність життя селища, 

показаного у фільмі, певна одноманітність процесів, не мали 

підкріплення протягом відчутного проміжку часу і не змогли 

підмінити попередні стереотипи в свідомості респондентів. Це дає 

поштовх для подальших досліджень щодо кількості і часу контактів 

аудиторії із кінематографом, після яких можна констатувати підміну 

попередніх уявлень такими, що необхідні автору послання або 

комунікатору. 

 

Висновок 

 

Проаналізована дисертантом ґенеза іміджу країни вказує на те, що 

формування та інституціоналізація цього елементу стратегічного капіталу країни 

були обумовлені трансформаціями в системі міжнародних відносин, розвитком і 

становленням інформаційного суспільства, переходом від модерного до 

постмодерного укладів життя. М’яка сила і «м’яка експансія» стали ключовими 

атрибутами міжнародних відносин. Зростання впливу несилових факторів 

зовнішньополітичної діяльності, а також впливу культури на загальносвітові 

соціально-економічні процеси, зробили імідж країн ефективним засобом 

відстоювання національних інтересів. Імідж є поняттям складним та 

багатограним. У сучасній науці немає загальновживаного визначення даної 
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категорії. З точки зору соціальної психології імідж можна розглядати як різновид 

символічного образу, який виникає під час соціального пізнання і взаємодії із 

носієм іміджу. Стосовно іміджу країни суб’єктами такої взаємодії, з одного боку, 

можна вважати державу і громадян цієї країни, а з іншого – державу, міжнародне 

співтовариство, акторів системи міжнародних відносин. Імідж країни 

функціонален, проте не є самоціллю. Позитивний імідж країни на міжнародній 

арені потрібен задля вирішення задач в зовнішній політиці. В основі мотивації з 

формування іміджу країни має лежати прагматична необхідність і бажання 

використовувати його з метою досягнення поставлених цілей, а також 

психологічна мотивація, пов’язана з потребою громадянами країни відчувати 

гордість за свою країну, що прямо пропорційно впливає на досягнення 

національного психологічного комфорту. 

Серед інструментів формування і просування міжнародного іміджу країни 

помітно виокремлюється кінематограф. Проведене дослідження серед студентів 

Донецького національного університету довело, що кіно схильне закріплювати 

попередній досвід реципієнта. Задля цього респондентам було продемонстровано 

кінофільм «Пелікан», після перегляду якого вони відповіли на питання анкети. 

Повторне опитування було проведене через півроку. Аналіз результатів 

дослідження наводить на думку, що постійно розміщуючи бренд країни в 

кінематографічній формі, підтримуючи його в позитивному ключі, стане 

можливим поступово формувати нове уявлення глядача про країну, тим самим 

сприяти появі нового іміджу країни в свідомості громадян цільових аудиторій. 

Втім, без перманентної підтримки, установки, розміщенні в кінофільмі не 

зможуть підмінити попередні стереотипні уявлення про ту чи іншу країну. Тут 

вже постає проблема національних кіноіндустрій, від рівня розвитку та 

остаткування яких і залежить можливість стратегічного використання кіно як 

каналу комунікації в зовнішньополітичній діяльності держави. 



 99 

РОЗДІЛ 3 ПЛЕЙСБРЕНДИНГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 «…плейсбрендинг – зростаюча сфера діяльності із здоровим апетитом до 

інтелектуальної стимуляції, нового мислення, нових кейсів та різноманітних 

точок зору».  С. Анхольт [183, с.93]. 

 

3.1 Розвиток і становлення плейсбрендингу як напряму державної 

політики 

 

В наше інформаційне сторіччя не піддатися силі та впливу брендів дуже 

важко, а, тим паче, взагалі не чути термін «бренд». Для цього треба бути 

твариною або богом, адже саме вони, за влучною думкою Аристотеля, можуть 

існувати окремо від суспільства. А нам слід констатувати, що у сучасному 

суспільстві бренди грають вагому роль, адже довкола них обертаються 

багатомільярдні бюджети, за ними стоять ідеї та винаходи тисяч людей, а армії 

фанатів цих брендів вимірюються мільйонами. Тож не виглядає дивним, що бути 

«брендом» – це модно, сучасно і рентабельно. Хоча для древніх греків або римлян 

бути «брендованим» означало лише бути худобою з тавром хазяїна на боці.  

Часи змінилися й значення терміну в нашу добу теж зазнало суттєвих змін. 

Тепер «брендами» хочуть бути фірми, корпорації та їх власники, ними 

намагаються стати зірки шоу-бізнесу, спортсмени й навіть політики і політичні 

утворення. А до самого терміну пропонується розглядати вже два підходи – 

правовий та психологічний [140, c.272]. З правової точки зору бренд 

розглядається тільки як товарний знак, що позначає виробника й підлягає 

правовому захисту. З погляду ж споживчої психології мова йде про бренд як про 

інформацію, що зберігається в пам’яті споживачів. 

Суб’єктивно, в першу чергу саме психологічний підхід стимулює ставати 

брендами не тільки вищезазначені категорії людей і організацій, а й територіальні 

утворення як-то міста, країни, регіони. Така тенденція простежується вже не 

перше десятиліття, території намагаються виростити власні позитивні міцні 
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бренди, під ці процеси створюються концепції і методи, розробляються й 

імплементуються практично теорії. 

Часто терміни «бренд» та «імідж» використовують як синоніми. Імідж місця 

відрізняється мінливістю, комплексністю і прямою залежністю від того, як 

розвивається країна, як міняються її характеристики. Імідж може формуватися як 

у населення, так і у зовнішніх груп шляхом поєднання об’єктивних і суб’єктивних 

думок їхніх членів. Бренд, в свою чергу, є частиною місця, він формується на його 

основі, але несе в собі цінності, які відображають потреби споживачів. Бренд є 

більш глибоким поняттям, що показує сутність місця зсередини з усіма її 

позитивними привабливими характеристиками. Країни формують власний бренд 

для внутрішнього та зовнішнього споживання громадськістю, вважаючи, що 

таким чином вони об’єднують спільноту країни довкола набору певних 

ідентифікацій і національних символів, а також висувають ідентичність країни на 

міжнародній арені у чіткій і виразній формі. Важливий момент в порівнянні і 

співвідношенні цих понять полягає в тому, що імідж місця є рефлексією на події, 

які відбуваються в країні, тому для підвищення конкурентоспроможності країни 

та зростання її привабливості важливо виправляти не імідж, а існуючу дійсність 

країни. Працювати потрібно з характеристиками і розвитком самої країни і тільки 

потім переходити до формулювання бренду і поліпшенню іміджу в очах цільових 

аудиторій.  

Разом зі словом «території» термін «бренд» використовується не так давно. 

Хоча, казати категорично про те, що в минулих сторіччях громадяни не 

опікувалися репутацією власних місцевостей, не видається можливим. Бренд 

країни як фактор стимулювання купівлі-продажу продукції був вже давно відомий 

світові. Так, історик ХІХ ст. Е.Уільямс (1896) зазначав, що лейбл «Зроблено в 

Німеччині» (Made in Germany) був маркетинговою перевагою, якщо наносився на 

товар [291, c.61]. Це показує нам, що вже тоді бренд «Німеччина» був відомий 

світові і викликав стійкі асоціації у осіб, що контактували з ним.  

В якийсь момент часу з’явилась думка, що територіальні утворення, такі як 

міста, країни, регіони, які можна охопити єдиним словом «простір» або 
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«місцевість» (від англ. «place») є можливим просувати так само, як будь-який 

товар або послугу. Виникає велика спокуса симпліфікувати поняття «місцевість» і 

«товар», ототожнити їх, а, отже, виправдати використання маркетингових 

технологій під час просування територій.  

І хоча маркетинг місцевості існував з давніх часів, коли колоніальні уряди 

намагалися примушувати людей переїжджати до нових захоплених територій, 

сама концепція територіального маркетингу почала популяризуватися в 

європейській літературі тільки у 1980-х роках, і трохи раніше – у Сполучених 

Штатах Америки [190, c.119]. Маркетинг місцевості відноситься до набору 

комунікаційних технік, що використовуються аби «продати» місце та його 

пам’ятки або продукцію за допомогою привабливої ідентичності та іміджевих 

конструкцій. Набір інструментів маркетингу місцевості складається з 

інструментарію багатьох дисциплін, а саме – продуктового маркетингу, 

маркетингу послуг і соціально-громадського маркетингу.  

Однак, місцевість – це не продукт у традиційному розумінні. Бренд країни, 

наприклад, пропонує не матеріальний продукт або послугу; замість цього він 

представляє широкий спектр факторів та асоціацій, з ним пов’язаних, як-от:   

- Місцевість – географія, туристична привабливість;   

- Природні ресурси, місцева продукція;   

- Люди – раси, етнічні групи;    

- Історія;  Культура;  Мова;   

- Політична та економічна системи;   

- Соціальні інститути; Інфраструктура;   

- Відомі персони. 

Ці ж складові, точніше інформація про них і власні уявлення споживача, 

формують імідж країни на міжнародній арені.  

Під цим кутом видозмінюється і визначення бренду, бо у зв’язці з продуктом 

він має одне значення, а у виразі «бренд місцевості» він вже розуміється як 

складне символічне утворення, узагальнені уявлення про територіальний об’єкт, 

що засновані на ментальному і практичному досвіді індивіда і/або групи і здатні 
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надати вплив на конструювання суспільних явищ [155, c.186]. Відповідно до 

цього і інструментарій для розвитку, просування і підтримання такого бренду має 

використовуватися власний, а не суто маркетинговий. К.Дінні, даючи визначення 

«національному бренду», який ми можемо порівняти із материнським брендом 

місця (тобто основним), пише, що він є унікальним багатовимірним поєднанням 

елементів, які забезпечують націю культурною диференціацією і актуальністю в 

контакті із усіма цільовими аудиторіями [217, с.15]. Іншими словами, бренд існує 

для того, аби виокремитися, диференціюватися, набути рис відмінності. Бренд – 

це концептуальна дійсність, яка реально існує і створює позитивні, унікальні і 

чітко відмінні асоціації в свідомості споживача. Таке формулювання дає змогу не 

зациклюватися на приналежності терміну лише до товарів та послуг, а зробити 

його нейтрально забарвленим, придатним до застосування в сфері формування 

іміджу місцевості. Більш того, ми дійшли до розуміння, що бренд місцевості – це 

свого роду тема для обговорення, для дискусії. Висуваючи бренд країни на 

міжнародну арену, ми таким чином пропонуємо світовій спільності, цільовим 

аудиторіям поговорити про країну/регіон чи місто, задаючи тон цій бесіді. 

Пропонуючи бренд країни, ми сигналізуємо про своє існування, ми підштовхуємо 

споживача обговорювати країну з її перевагами і недоліками, формувати власне 

бачення, засновуючись на наданій інформації, створювати нові сенси, символи і 

поширювати їх в загальну ноосферу, підтримуючи і підігріваючи інтерес до 

об’єкта обговорення. В цьому сенсі безумовною є теза, що розповіді друзів, 

родичів або власні спогади від побаченого є більш надійним джерелом 

інформації, натхнення і поштовху до дії, аніж намальовані в графічному редакторі 

сонце, море і зелені галявини. У такому річищі набуває іншого сенсу і термін 

«брендинг». Він стає різновидом політико-дипломатичних механізмів, які 

виражаються в створенні специфічного, структурованого, емоційно 

пофарбованого варіанта ідеї всього, що має являти собою розвиток місця як у 

теперішньому часі, так і в майбутньому: місію та бачення розвитку країни, 

стратегічні цілі, галузеві політики та варіанти реалізації, що розділяються всіма 

стейкхолдерами країни. 
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Втім, в одній з своїх останніх книг «Places: Identity, Image and Reputation» 

[186, c.76], Анхольт зазначає, що такого явища як «бренд місцевості» не існує, що 

це – міф. Завдяки тому, що виникає значне спрощення терміну «бренд» по 

відношенню до терміну «місцевість», багато хто вважає, що плейсбрендинг – це  

лише створення лого, слогану і рекламної кампанії для країни або регіону. До 

справжнього плейсбрендингу описані дії не мають жодного відношення, бо, як 

вже зазначалось, бренд країни це не бренд автомобілю або готелю. Тому, коли ми 

кажемо про плейсбрендинг, ми розуміємо під цим складний термін, в основі якого 

лежать дослідження, які дозволяють ідентифікувати цінності бренду країни, що 

позитивно впливають на імідж і створюють конкурентні переваги. Плейсбрендинг 

– це новий міждисциплінарний напрямок в області досліджень на стику 

політології і маркетингу. Як зазначає І.Джонстон, плейсбрендинг – це 

комплексний і суперечливий феномен, який абсолютно не вивчено теоретично, 

але який постійно застосовується практично [258, c.169].  

За останні десятиліття сфера плейсбрендингу демонструвала інтенсивне 

зростання. В 2004 році почав виходити єдиний в своєму роді фаховий журнал 

«ПБПД (Place branding and Public Diplomacy), з 2008 виходить «Журнал з 

розвитку і менеджменту місць» (Journal of Place Management and Development). 

Якщо в 1993 році виходило 3 статті з тематики плейсбрендингу, то в 2009 році 

кількість статей в спеціалізованих закордонних виданнях сягала вже 44 за 

авторством майже 70 спеціалістів і дослідників [236,c.93-94]. Проте за 

спостереженням Д. Гертнера, не значна кількість статей за проблематикою 

плейсбрендингу за майже десятирічний період витримає критичного аналізу. 

Проаналізовані Д.Гертнером 212 статей, що були опубліковані в 42 фахових і 

споріднених за тематикою журналах за період 1990 – 2009 рр., продемонстрували, 

що переважним чином статті не базуються на вже існуючому теоретичному 

матеріалі і не пропонують гіпотез чи моделей, які можна було б або необхідно 

перевірити. Більше того, 196 статей не пропонують жодних статистичних даних і 

майже стільки ж не актуалізують і не пропонують напрямків для майбутніх 

досліджень [236, c.95]. Також ці статті поєднує велика кількість невмотивованих 
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авторських роздумів на теми, пов’язані із плейсбрендингом; відсутність 

сфокусованості і специфікації при використанні терміну «плейсбрендинг» по 

відношенню до місць, що призводить до його застосування із місцями різних 

типів і розмірів. 

Сам автор терміну – С.Анхольт – тепер навіть вважає, що плейсбрендинг це 

проблема для теоретиків і, що гірше, практиків, а не рішення [186, c.202]. Іншими 

словами, бренд країни не потрібно і неможна вигадувати і штучно формувати, як 

бренд товару. Його треба віднайти, тому що кожна місцевість вже має, по 

умовчанню, свій бренд. І практика плейсбрендингу дає можливість стейкхолдерам 

допомогти світові зрозуміти реальний бренд країни, тим самим впливаючи, 

змінюючи, покращуючи міжнародний імідж останньої [275]. 

Джеремі Хілдрет (Jeremy Hildreth) також описує плейсбрендинг як «злісну 

проблему» (wicked problem), застосовуючи при цьому однойменну концепцію 

Хорста Вільгельма Якоба Ріттеля (Horst Willhelm Jakob Rittel). Атрибути злісних 

проблем такі [250, c.28]: 

- Кожна злісна проблема надзвичайно унікальна. 

- Проблема є незрозумілою аж до тих пір, поки не починають 

формулюватися її рішення. 

- Злісна проблема може бути пояснена в безліч способів. Вибір 

пояснення, в свою чергу, визначає характер вирішення проблеми. 

- Злісні проблеми часто вирішуються за рахунок зусиль групи, члени 

якої мають різні системи цінностей та фреймів. 

- Кожне реалізоване рішення по відношенню до злісної проблеми має 

свої наслідки і може призвести до низки додаткових проблем, 

відповідальність за які буде нести виконавець рішення. 

- Рішення злісних проблем не є вірними чи невірними, натомість вони 

тяжіють до категорій «добре», «погано», «більш-менш». 

- Злісні проблеми вимагають нестандартних рішень, то ж ніщо з когорти 

тривіальних ідей не спрацює. 
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- Для злісних проблем не існує якогось вичерпного набору рішень, так 

само, як і не існує можливості перевірити рішення проблеми на його 

результативність, тобто не буде можливості дізнатися, чи найкращий 

варіант рішення було обрано. 

Дж. Хілдрет підкреслює, що намагання вирішення злісної проблеми в 

лінійний спосіб, визначивши саму проблему, відповідне їй рішення та 

імплементувавши його до проблеми, на практиці не спрацює [250, c.28]. Втім, 

саме таким чином окреслюється більшість тенденцій і пропозицій в практиці 

плейсбрендингу. Вивчення основних трактувань і дефініцій, які дають 

плейсбрендингу дослідники, показує відчутну різницю в задачах та цілях, які 

автори ставлять перед ним: 

- Переробити національну ідентичність (У.Олінс) [288, c.93], що принципово 

не є можливим. 

- Збільшити або підвищити конкурентоспроможність країни (С.Анхольт) [182, 

c.14]. 

- Охопити і популяризувати політичні, культурні, бізнесові та спортивні 

дійства та події (Е.Джаффе) [256, c.39]. 

-  Просувати економічні та політичні інтереси як в середині країни, так і за її 

межами (Дж.Рендон) [300]. 

- Видозмінювати або покращувати репутацію та імідж країни (Х.Гудджонсон) 

[238, c.285]. 

Цікавить той факт, що здебільшого в багатьох дослідженнях, які стосуються 

плейсбрендингу, поняття «ідентичність», «імідж» та «репутація» 

використовуються як тотожні, хоча фактично є зовсім різними конструктами. 

Ідентичність відноситься до категорії самосприйняття. Імідж – це проектування 

на Інших, а репутація – це вже відгук (feedback) від Інших. Як вказує Ї.Фан, імідж 

та репутація – це компоненти симетричного комунікаційного процесу між 

країною (Самість) та міжнародною аудиторією (Інші) [226, с.99]. Імідж 

орієнтований на представлення про країну, що склалися за межами національного 

культурного поля (що «інші» думають про «нас») і визначає її «репутацію». 
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Взаємозв’язок між ідентичністю, плейсбрендингом та іміджем країни на 

міжнародній арені, Ї. Фан пропонує в наступному вигляді: 

Ідентичність країни  Плейсбрендинг  Імідж країни на міжнародній 

арені [226, c.100]. 

С. Анхольт, натомість, вважає, що спосіб, яким виражається процес 

формування іміджу країни, виглядає наступним чином: 

Ідентичність країни – Поведінка – Імідж країни на міжнародній арені 

[187, c.96]. 

Імідж країни зберігається в пам’яті людини через власні висновки споживача, 

а також стереотипи, які грають важливу роль в процесі плейсбрендинга, оскільки 

вони є наступною фазою сприйняття іміджу місця і збереження його в 

колективній свідомості суспільства. Д.Гертнер і Ф.Котлер розмежовуючи поняття 

«іміджу» та «стереотипу», підкреслюють, що імідж – поняття більш 

персонального сприйняття місцевості, яке має тенденцію варіюватися від індивіда 

до індивіда. За відсутності елементів цивілізаційної унікальності імідж країни 

сприймається як неповний або незавершений. У такому разі відбувається 

заміщення іміджу країни стереотипом її сприйняття. Стереотип уявляється 

загальновживаним іміджем, симпліфікованим, спотвореним, заснованим на основі 

сприятливих або, навпаки, несприятливих, упередженнях [235, c.51], які роблять 

образ країни вельми викривленим і примітивним. Стереотипи створюються і 

отримують нове життя за допомогою засобів медіа та індустрії розваг, маючи 

значний вплив на імідж місця. Тим не менш, стереотипи про країну також 

змінюються час від часу. Цезар Рівас (Cesar Rivas) демонструє як змінювались 

стереотипи сприйняття на прикладі Мексики на світовому рівні впродовж двох 

проміжків часу: з 1992 по 2000 рр. та з 2001 по 2009 рр. [302, c.27-29]. 

В перший період в світі переважали наступні стереотипи відносно Мексики: 

- значна природна спадщина – позитивний вплив на імідж країни; 

- доіспанська (унікальна) культура – позитивний вплив; 

- текіла – позитивний вплив; 

- католицизм – переважним чином позитивний вплив; 
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- корупція – негативний вплив; 

- бідність – негативний вплив; 

- пряна (гостра) їжа – переважним чином позитивний вплив;  

- групи корінного населення – позитивний вплив; 

- бандитські угрупування – негативний вплив; 

- кактуси і пустелі – переважним чином позитивний вплив. 

У другий період (2001 – 2009 рр.) довкола Мексики існували наступні 

стереотипи: 

- наркобізнес – негативний вплив; 

- вбивства великої кількості жінок на півночі Мексики в місті Сьюдад-

Хуарес – негативний вплив;  

- неспроможність держави – негативний вплив;   

- корумповані інститути влади – негативний вплив; 

- викрадення людей – негативний вплив; 

- дісфункціональна демократія – негативний вплив; 

- затоплення та природні катастрофи – негативний вплив; 

- Мексиканський свинячий грип – пандемія грипу H1N1 в світі – 

негативний вплив;   

- доіспанська (унікальна) культура – позитивний вплив; 

-  групи корінного населення – переважним чином позитивний вплив. 

Як це помітно, із екзотичного і привабливого іміджу в 90-х роках в очах 

світової спільноти, Мексика поринула в імідж, сповнений негативу, насильства, 

злочинності та соціальних заворушень вже в новому столітті. Стереотипи довкола 

країни закарбували негативний імідж Мексики в очах потенційних відвідувачів, 

прямопропорційно вплинувши на привабливість цієї країни як місця відпочинку, 

життя або ведення бізнесу [302, c.29]. 

Іронічним є те, що стереотипи мають значно більшу силу укорінюватися в 

свідомості суспільства, в той час як імідж місця виявляється досить хиткою, 

назвемо її конструкцією, яка має досить низький рівень опору зовнішнім впливам. 

Якщо розташувати лінійно, взаємозв’язок буде виглядати наступним чином: 
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Бренд місця Імідж місця (очікуваний бренд-менеджерами)  

Стереотипи довкола місця   Імідж місця (власний для кожного, створений 

споживачем) 

Спочатку формується «бренд місця», потім він представляється на 

міжнародній арені і постійно підкріплюється кожним носієм бренду місця, 

формуючи «імідж місця» таким, яким його хочуть бачити зацікавлені групи, а 

також ті агенти бренду місця, які, власне, займались його формулюванням. 

Згодом, «імідж місця» сприймається аудиторією споживачів, після чого він 

спрощується і переводиться в ряд стереотипів, які надовго вкраплюються як в 

колективну свідомість, так і в свідомість кожного окремого громадянина. І вже 

таким, сформованим на стереотипах, імідж місця зберігається у свідомості 

споживача. Ц.Рівас наполягає на тому, що імідж країни є репрезентацією сукупної 

ідентичності, яка відноситься до набору наративів, які описують країну [302, 

c.24]. Втім, як ми бачимо, такою репрезентацією є саме бренд країни.  

В політичному вимірі дає своє визначення «брендингу територій» 

Т.Нагорняк, визнаючи його як цілеспрямовану діяльність політичних суб’єктів зі 

створення, корекції та просування позитивного концепт-образу (бренду – Р.Д.) 

території у зовнішньополітичному і внутрішньополітичному полі [150, c.23]. 

В цьому дослідженні ми використовуємо саме термін «плейсбрендинг», 

роблячи кальку з англомовного терміну, а не віддаємо перевагу відомій в 

російськомовному і україномовному середовищах перекладеній дефініції, як-то 

«брендинг територій». 

По-перше, західні дослідження дають достатньо чітке окреслення 

застосування концепції плейсбрендингу. Р.Говерс і Ф.Го зазначають, що якщо 

використання брендингу по відношенню до терміну «destination» (місцевість), 

застосовується із точки зору перспективи розробки туристичної привабливості, то 

«place branding» (плейсбрендинг) надає навіть більшу перспективу, що включає в 

себе інтеракції із оточуючим середовищем місця, політичним та інвестиційним 

середовищем, торгівельною і міграційною політикою тощо [237, c.14]. Тобто, 

брендинг місцевості – це розвиток туристичної привабливості місця і, як приклад, 
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ми можемо назвати явище «кінотуризму». Плейсбрендинг – це також брендинг 

місця, тільки який не обмежується туристичним сектором, а охоплює всі складові 

людського буття: політичну сферу, соціальну, економічну, культурну тощо. Ця 

незначна відмінність у формулюваннях грає значну роль при започаткуванні 

відповідних процесів цілеспрямованої роботи із брендом країни та іміджем країни 

на міжнародній арені. 

По-друге, поняття «територія» визначається частиною поверхні з певними 

межами [289], яка може перевищувати кордони країни, регіону або окремого 

міста, і включати до свого складу елементи «обездушені», як-то надра, повітряний 

простір тощо, де присутність людини обмежена або відсутня взагалі. Існують і 

інші підходи до визначення терміну «територія»:  

- територія як синонім простору; 

- як природній ресурс/соціальний ресурс/рекреаційний 

ресурс/генетичний ресурс; 

- як середовище життя населення [127, c.156]. 

Крім того, «місце» – це не просто географічна локація для резидентів, але 

також символ, який повідомляє про можливості, які це місце надає своєму 

споживачеві [127, c.71]. У площині міжнародних відносин концепція 

плейсбрендингу направлена на брендинг тих місць, де фізично живуть і 

знаходяться люди, з метою приваблення сторонніх громадян до цієї місцевості. 

Тобто, ця концепція направлена «від людей для людей». В нашому розумінні 

концепція постає дуже гуманістичною, оскільки в своїй початковій місії вона має 

на меті зміну людей: їх відношення до себе, оточуючого простору, місця 

проживання, міста або країни в цілому. Як пише Девід О’Донован (David 

O’Donovan), спеціаліст із брендингу місць, плейсбрендинг було визначено як 

практику застосування бренд-стратегій та інших маркетингових технік до 

економічного, соціального, політичного та культурного розвитку міст, регіонів та 

країн [287, c.30]. 

По-третє, використання перекладу «брендинг територій» вже несе в собі 

слово іноземного походження «брендинг», яке вже посіло своє місце в сучасних 
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українській та російській мовах, оскільки відповідника знайдено не було. Проте 

досі є певна неузгодженість стосовно правильного написання цього терміну. 

Прикладом цьому є існування достатньо відомого серед експертного середовища 

заходу під назвою «Международный фестиваль территориального маркетинга и 

брэндинга OPEN» [19], який вже вдруге проходив в Республіці Білорусь, і в якому 

приймали учать також представники України [22]. На головній сторінці 

фестивалю логотип написано російською мовою і слово «брендинга» написано 

саме в такий спосіб – «брэндинга». Напевно, вважати це помилкою не можна, бо 

це є свідоме використання слова в такий спосіб. 

На додачу, дефініція «брендинг територій» більш ширша за своїм 

практичним застосуванням, оскільки плейсбрендинг є явищем, сфокусованим на 

країнах, регіонах і окремих містах. Саме таке формулювання підходить нам в 

рамках цього дослідження і цим ми намагаємось узвичаїти термін 

«плейсбрендинг», під яким надалі буде розумітися сфокусована практика 

брендингу саме країн, регіонів і міст. Це дасть змогу уникати в майбутньому 

непорозумінь і навали термінів, які б некоректно позначали ті або інші явища. 

Найджел Морган (Nigel Morgan) у вітальному слові до читачів журналу «Place 

Branding» за 2004 рік писав: «Плейсбрендинг є надзвичайно комплексною і дуже 

політичною діяльністю, яка може збільшити національну економіку, 

національний імідж та розкрити ідентичність місця» [278, c.20]. 

Враховуючи визначення, яке дає Т.Нагорняк, можна сказати, що під 

плейсбрендингом доцільніше розуміти політику у визначенні, яке дає їй 

О.Тюкаркіна, а саме – комплекс заходів у сфері державної політики з розробки і 

імплементації стратегії віднайдення бренду міста, країни або регіону, який 

направлений на покращення іміджу місцевості  і активується за допомогою 

різноманітних інструментів [165, c.14]. 

Кажучи про еволюцію плейсбрендингу, такі дослідники як Джоні 

К.Джоханссон (Johny Johansson) із Джорджтаунського університету [257, c.156] 

бачать коріння плейсбрендингу в ефекті КПТ, а К.Дінні [217, c.21] ще й у міксі 

КПТ із національною ідентичністю місця. На відміну від плейсбрендингу, 
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концепція КПТ достатньо відома і має за плечима більш ніж 40 років досліджень 

[292, c.38] і допомагає зрозуміти як продукт сприймається покупцями на 

тактичних ринках. Втім, ефект КПТ це лише один із аспектів значно більшого і 

комплексного феномену брендингу. Позитивний імідж країни не тільки допомагає 

покупцям робити мільйони купівель щоденно; він впливає на значно більшу 

кількість інших рішень: компанії вирішують, де розмістити свої фабрики, уряди – 

куди інвестувати закордонні бюджети, міжнародні спортивні події приймають 

рішення, яка країна прийматиме наступні ігри, турніри, чемпіонати; 

наднаціональні організації обирають, які країни можуть і мають право 

приєднатися до їхнього складу тощо. Економічна глобалізація призвела до 

гомогенізації ринків, зменшення торгівельних бар’єрів та збільшення ваги 

національної ідентичності в суспільстві. Комплекс цих факторів призвів до 

виникнення плейсбрендингу, оскільки країни намагаються застосовувати техніки 

управління брендом для ефективного конкурування на світовій арені. 

Альтернативний підхід до еволюції плейсбрендингу представляє Грехем 

Ханкінсон (Graham Hankinson), вбачаючи витоки плейсбрендингу в таких 

напрямах як брендинг товарів, політики розвитку міст, туризмі і маркетингу (див. 

Рисунок 3.1) [247, c.302]. 

 

 

 

Р.Говерс і Ф.Го також наводять декілька пояснень стрімкій зацікавленості 

плейсбрендингом в світі на початку нового тисячоліття. По-перше, вони пишуть, 

Рисунок 3.1 
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що глобалізація зробила людей майже безмежно незалежними і призвела до 

посилення конкуренції між країнами, регіонами та містами на глобальній світовій 

арені. По-друге, як виявилось, привабливий імідж країни є джерелом гордості для 

населення, бізнесменів і інвесторів, які вже знаходяться на місцевості, 

перетворюючись на додаткову конкурентну перевагу в боротьбі за нових 

інвесторів, бізнесменів, талантів і мешканців [237, c.115]. 

С.Анхольт, якому приписують авторство терміну «плейсбрендинг», наразі 

відносить цю концепцію до пошуку конкурентної ідентичності місця [185, c.2]. 

Він вірно підкреслює, що споживачі, не усвідомлюючи цього, бачать всі країни 

світу за певною строгою ієрархією: певні країни сприймаються як такі, що мають 

вищий статус, інші – як такі, що є нестабільними; деякі країни надихають, бо є 

привабливими, заможними, а є такі, куди жоден споживач не зробить візит без 

зайвої на те потреби. Ідентичність країни і робота із нею дає змогу підняти імідж 

країни в ієрархії споживача вгору. Таке формулювання пояснюється тим, що 

робота із брендом місця передбачає більш широкий спектр дій із ідентичністю 

місця, економічною і політичною складовими, аніж звичайним комерційним 

процесом роботи із брендами товарів та послуг. 

Істотним для розуміння природи плейсбрендингу є і те, що рідкісна 

місцевість  може набути бренд, створений «з нуля» під ті завдання, які поставлені 

перед командою розробників. Для того щоб місце відобразило в бренді 

ідентичність, з якою стейкхолдери зможуть себе ототожнювати, бренд країни 

повинен не просто нести в собі яскраву привабливу ідею, перш за все, він повинен 

викликати довіру. Суть бренду, основні ідеї його комунікації, позиція щодо інших 

країн повинні спиратися на дані аналізу накопичених даною територією 

історичних, географічних, культурних асоціацій, інформацію про традиційні 

галузі економіки та особливості економічної поведінки країни. 

Одночасно, віднайти та викристалізувати свою ідентичність є одним з 

найскладніших етапів в плейсбрендингу. Магдалена Флорек (Magdalena Florek) 

виділяє декілька методів визначення ідентичності бренда: 1) Призма ідентичності 

бренду, розроблена Ж. Капферером; 2) Концепція ДНК бренду; 3) Код бренду; 4) 
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Метод «В яблучко» (The Bull’s Eye) [230, с.544, 548]. Ці методи є похідними із 

корпоративного брендингу, зокрема останній, який активно використовується 

компаніями, що виробляють товари та послуги. Це ще раз підкреслює відсутність 

власного методологічного апарату практики плейсбрендингу, який вимушений 

застосовувати методики суміжних дисциплін.  

К.Дінні пропонує власну концептуальну модель використання ідентичності з 

метою вирощення бренду країни і подальшого формування її іміджу [217, c.132]. 

Положення моделі та їх взаємозв’язок наведені на Рисунку 3.2 [217, c.132].  

 

Рисунок 3.2 

Бренд країн схильний бути неясним і комплексним, на який подекуди 

впливають зовнішні фактори. Для прикладу, Ї.Фан [227, c.5] ставить питання: 

«Що представляє собою «Британство» (Britishness), беручи до уваги велику 

етнічну популяцію та багатогранність культур Великобританії, як-то Шотландія, 

Уельс? Складність ще й у тому, що стає практично неможливо відособити щось, 

що є «британське» (самобутнє) від, скажімо, більш загального, що є 

«європейське» або, в цілому, «західне» (загальні риси, цінності та особливості). З 

іншого боку, у випадку плейсбрендінгу риторичним є питання, чи повинна 

Польща намагатися просувати свою унікальну національну ідентичність – 

«Polishness» – чи навпаки акцентувати увагу на більш загальній спільній 

характеристиці – «Europeanness», особливо після вступу до ЄС у 2004 році. 
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На думку російського письменника Олексія Іванова, справжній бренд – 

завжди функція від ідентичності; бренди вторинні, ідентичність – первинна, і під 

бренди потрібно формувати середовище, а цей процес потребує часу і великих 

капіталовкладень [118]. З цього приводу Р.Говерс і Ф.Го пишуть, що ідентичність 

місця не статична, зазвичай політично сконструйована і суперечлива, втім, вона 

грає дійсно велику роль в процесі плейсбрендингу [237, c.61]. Структурні 

елементи, через які можливо розкрити ідентичність місця, це географія і клімат, а 

також «коріння» місця – його історія. Якщо у місця не існує постійних 

конкурентних переваг в боротьбі за споживача або їх складно імітувати, саме 

унікальна географія, клімат, культурна і історична спадщина стають головними 

елементами бренду місця. Таким чином, ідентичність місця (в нашому випадку 

країни), можна охарактеризувати як набір значень, які відрізняють одне місце 

від інших. Вона виростає з історичного, політичного і культурного дискурсів 

місця, формуючись під впливом різного роду типів боротьби, притаманній 

місцевості: боротьба між людьми, боротьба людини із стихіями, боротьба 

стихій. 

З нашої сторони ми хочемо додати наступне: пошук конкурентної 

ідентичності – це один із етапів плейсбрендингу, оскільки ідентичність місця є 

матеріалом, на основі якого формується бренд місця. Таким чином, поняття 

конкурентної ідентичності входить в коло більш ширшого за застосуванням 

плейсбрендингу, а не іншою назвою брендингу місць, як на цьому наголошує 

С.Анхольт. Плейсбрендинг має стати частиною державної політики, а не окремої 

швидкоплинної кампанії з поліпшення репутації.  

Одну з загальних моделей плейсбрендингу, яка може підійти до місць будь-

якого типу і розміру, наводить Дж. Хілдрет [250, c.30]. Вона зводиться до 5 кроків 

назустріч успішному просуванню бренда місця з метою покращення іміджу: 

- Розпізнати поточну історію про країну, яка домінує серед ключових 

аудиторій в світі. Що люди кажуть про країну? Як люди реагують, 

коли чують назву країни? Яки при цьому асоціації виникають в них? 
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- Вирішити, яка ця історія могла і повинна б була бути в країни. Це 

складний процес, під час якого, зазвичай, роблять багато критичних 

помилок: обирають невірну історію, занадто складну для розуміння або 

нудну та нецікаву. На цьому етапі можливе залучення сторонніх 

консультантів, які спостерігають процес зі сторони, маючи змогу 

корегувати його. 

- Знайти нові і кращі шляхи оповідання історії безпосередньо цільовим 

аудиторіям.  

- Використовувати ще більше шляхів оповідання історії, у тому числі за 

рахунок непрямих звернень. Як більше елементів бренду країни повинні 

бути донесені до громадськості інших країн, так, аби весь бренд, свого 

роду, «оркестрував», але загалом мелодія звучала гармонійно, 

комплексно і привабливо. 

- Робити історію сильнішою, більш правдоподібною і простішою для 

розповсюдження. 

Доведено, що країни із перехідною економікою та гібридним політичним 

режимом мають слабкі бренди та сприймаються у світі як «країни політичних 

скандалів, корупції та соціальної незахищеності населення» [112, c.5].  Е.Аврахам 

і Е.Кеттер звертають увагу, що практика плейсбрендингу не підходить до кожного 

міста чи випадку, коли шукають рішення іміджевих проблем. Плейсбрендинг 

може ефективно застосовуватися лише до місць із довгостроковим стратегічним 

планом дій і конкурентними змінами характеристик місця, з постійним 

підкріпленням іміджу, що формується [190, c.17]. Дійсно, плейсбрендинг може не 

бути застосовуваним до кожного міста в силу багатьох причин, починаючи з 

відсутності фізичних привабливих характеристик і цікавої історії місця, яку 

можна продемонструвати споживачеві, закінчуючи нерозвинутою 

інфраструктурою міста і базою для формування бренду. Втім, плейсбрендинг є 

можливим задіяти по відношенню до кожної країни світу, оскільки країна є 

сполученням місць, з яких вона складається, а, отже, можливість варіантів для 

вирощування бренду з’являється більше, аніж у випадку із окремими містами.  
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Таким чином, плейсбрендинг – це значно більш стійке, складне і комплексне 

намагання репрезентувати країну, яке базується на більш прогресивній ідеї 

управління брендом країни, порівняно із маркетингом місць. В цьому сенсі 

плейсбрендинг представляється довгостроковою діяльністю із створення того, що 

ми б назвали «лояльність» (від англ. – loyalty) до бренду країни. Необхідність 

такого розмежування плейсбрендингу та маркетингу місць також пояснюється 

тим, що останній в певній мірі дискредитував себе через те, що одні й тіж самі 

маркетингові стратегії були використані в різних країнах і містах світу, не 

приділяючи належної уваги місцевим культурі та історії, політичній ситуації та 

стану економіки, що для плейсбрендингу є неприпустимим порушенням самих 

засад цієї практики. 

 

3.2 Інституційна і стратегічна площини плейсбрендингу: рівні реалізації 

в практичному полі 

 

В зовнішньополітичному дискурсі плейсбрендинг у статусі напряму 

державної політики є гуманістичним та мирним підходом до міжнародних 

відносин, який базується на м’якій конкурентності між акторами, сприяє 

деескалації напруги в міжнародному середовищі. Це пояснюється тим, що 

ключові аудиторії плейсбрендингової діяльності – туристи, інвестори, експати, не 

завойовуються війною на кшталт територій. Країна перебування або відвідування 

є власним вибором реципієнта бренду країни. Тож головна ідея м’якої сили є 

фундаментальною для плейсбрендингу. Наприклад, Сполучені Штати Америки 

досить часто використовують м’яку силу, яку їм дає культурна гегемонія цієї 

країни в світі, довгий час позиціонуючи себе в якості «міжнародного наглядача» 

за спокоєм і стабільністю. Моральною основою такої поведінки в світі є не просто 

абстрактні значення (наприклад, індивідуальні свободи і демократія), але й 

високоякісне пакування і візуалізація цих цінностей в голлівудських кінофільмах, 

як-то «Перл-Харбор» [72] і «Врятувати рядового Райана» [82], які постійно 

зміцнюють імідж США як домінуючої країни, здатної захистити мир, життя і 
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спокій не тільки власних громадян, але й усього світу. Такий імідж є не лише 

приємним доповненням до високих економічних показників країни, а й стає 

своєрідним тягарем, оскільки потребує відповідної поведінки країни на 

міжнародній арені, підтримки її репутації  задля отримання ще більших бенефіцій 

від позитивного сприйняття країни в світі. 

Найбільш прямий зв’язок між позитивним іміджем та економічним 

зростанням країни є туризм. Національні туристичні організації були найпершими 

із тих установ, які долучались до процесів брендингу місцевостей, концентруючи 

свою активність на внутрішньому та міжнародному туризмі. Починаючи із 1990-х 

років управління іміджем країн почало інституціаналізуватися і набувати рис 

стратегічної діяльності [309, c.9]. 

 Цей інституціоналізм пояснюється появою спеціальних урядових агентств та 

бюро, за мету яким ставилось дослідити та виміряти існуючий імідж країни серед 

аудиторій цільових країн, розробити комунікаційні стратегії просування країни за 

кордоном у сукупності із цілісним підходом до координації програм та 

брендингових ініціатив, оскільки кількість акторів, залучених в процеси 

плейсбрендингу показувала перманентне зростання. 

Плейсбрендинг як напрям державної політики на даному етапі практично 

реалізується в двох вимірах: державному і приватному. 

В першому вимірі плейсбрендинг реалізується на державному рівні за 

ініціативи або за підтримки державних органів. Наведемо декілька прикладів 

плейсбрендингу на державному рівні. 

Серед країн Центральної та Східної Європи, уряд Угорщини став одним із 

перших (1998 р.), хто створив організацію із управління міжнародним іміджем 

Угорщини – ЦІК (Country Image Centre) [306, c.295].  

ЛІ (The Latvian Institute) також розпочав свою діяльність в 1998 році за 

підтримки уряду країни задля допомоги глобалізованій спільноті краще зрозуміти 

Латвію сьогодення, надаючи при цьому найважливішу і корисну інформацію про 

всі аспекти латвійської історії, культури та суспільства [90]. 
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Польща представлена в міжнародному полілозі брендів країн Польською 

туристичною організацією (Polska Organizacja Turystyczna) – професійною 

державною організацією, відповідальною за просування на зарубіжному ринку 

Польщі як туристичного напряму [75]. ПТО має свої представництва у 14 країнах 

світу. Окремо до її складу входять ПКБ (Poland Convention Bureau), головна ціль 

якого – побудувати образ Польщі як країни, привабливої для організації всіх видів 

ділових заходів [74]. 

Система менеджменту бренду Швейцарії організована відповідно до 

Федерального Закону із просування іміджу Швейцарії за кордоном (Loi fédérale 

sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger), виданого в 2000 році 

Федеральною Асамблеєю Швейцарії і закріпленого в Федеральній Конституції 

[59]. Цей закон чітко визначає, що мета Конфедерації – просування знання про 

Щвейцарію за кордоном, створення позитивних взаємовідносин із рештою світу, 

демонстрація різноманітності та привабливості країни. Ці завдання реалізуються 

ФДЗС або делегуються іншим органам як в рамках уряду країни, так і за його 

межами [202, c.257]. 

Стратегічний імідж Ісландії й побудова позитивної репутації знаходяться в 

сфері діяльності Міністерства зв’язку та Міністерства із зовнішніх справ та їх 

агенцій: Туристичної ради Ісландії (Icelandic Tourist Board) та Торгівельної Ради 

Ісландії (Trade Council of Iceland) відповідно [238]. 

В ПАР цим опікується Міжнародна маркетингова Рада (International 

Marketing Council), яка підпорядкована державному агентству Бренд ПАР (Brand 

South Africa). Останнє отримує фінансування з державного бюджету і звітує перед 

Міністром зв’язку. Агентство Бренд ПАР було створене у 2002 році щоб 

допомогти створити позитивний і переконливий імідж країни в світі. Наглядова 

Рада агентства затверджується особисто президентом країни [29]. Щороку 

Агентство готує звіти [30], в яких підводить підсумок своєї діяльності, аналізує 

основні досягнення та місце країни в різноманітних світових рейтингах, 

наприклад: ДКА (Africa Competitiveness Report) [107], ІЕДУАМІ (Ibrahim Index Of 
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African Governance) [50], «Індекс національних брендів Анхольта» (Anholt Gfk 

Roper Nation Brand Index) [24] тощо. 

В 1990-х роках МЕТ (Taiwan’s Ministry of Economic Affairs) [85] 

започаткувало енергійну державну рекламну програму із бюджетним 

фінансуванням з метою популяризації Тайваню у бізнес колах Західного світу, 

фокусуючись на досягненні іміджу індустріально розвиненої країни із 

конкурентоспроможним виробництвом. За період з 1990 по 2004 рр. було змінено 

8 офіційних слоганів Тайваню, кожен із яких в тій або іншій мірі просував 

іноваційність, невпинність, постійний розвиток острівної країни в якості 

високотехнологічного гравця на міжнародній арені [178]. 

В другому вимірі виокремлюються приватні ініціативи, які спрямовані на 

розробку плейсбрендингових стратегій країни. Серед таких можна назвати 

концепцію «Туристичний бренд України», яка активно розроблювалась командою 

«ВікіСітіНоміка»
1
 восени 2013 року. Мета цього проекту – послідовно 

сформувати запланований образ України у свідомості обраних клієнтських груп 

заради збільшення туристичних потоків [109]. Наразі проект представив 

структуру, зміст і обсяг смислової, маркетингової, графічної частин загального 

проекту «Туристичний бренд України», що можна вважати великим позитивним 

зрушенням в цій площині на теренах України. Втім, це також є першим кроком в 

реалізації цієї концепції і подальшому просуванні останньої на міжнародну арену 

з метою ознайомлення світової аудиторії із нею. 

Проаналізувавши «Індекс національних брендів Анхольта» (Anholt-GfK 

Nation Brand Index: Overal Brand Ranking) за 2013 рік [23], ми виокремили 10 

перших країн із глобального списку найцінніших брендів. Ці 10 країн були 

проаналізовані нами в інституціональному вимірі реалізації їх плейсбрендингових 

стратегій. Отримані результати показують, на яких платформах забезпечується 

плейсбрендингова діяльність зазначених країн, представлені в Таблиці 3.1 

 

                                                 
1
 ВікіСітіНоміка – постійно діюча з 2010 року команда однодумців, спільні зусилля яких 

спрямовані на системну інтеграцію міських, ділових, професійних й інших співтовариств 

із метою створення нової якості соціальної комунікації й життя [3].  
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Таблиця 3.1  

 

Назва країни 
Платформа на якій 

реалізується стратегія 
Статус 

Які елементи бренда 

країни просуває 

1 США 
Brand USA 

(http://www.thebrandusa.com/) 

Державно-приватна 

організація 
Туристична індустрія 

2 Канада 
Canadian Tourism Commission 

(http://en-corporate.canada.travel/) 

Державна 

організація 
Туристична індустрія 

3 Німеччина 

The German National Tourist 

Board 

(http://www.germany.travel/en/inde

x.html#) 

Державна 

організація 

Туристична індустрія, 

Інвестиції 

4 Великобританія 
VisitBritain 

(http://www.visitbritain.org/) 

Позавідомчий 

державний орган 
Туристична індустрія 

5 Швейцарія 

Switzerland Tourism 

(http://www.myswitzerland.com) 

 

Національна 

маркетингова 

організація 

Туристична індустрія, 

Ділове середовище 

6 Франція 

France.fr http://www.france.fr/ ) 

 

 

Урядова 

інформаційна 

служба 

Туристична індустрія, 

Культурне 

середовище, Інвестиції 

7 Австралія 

Australian Trade Commission – 

Austrade 

(http://www.austrade.gov.au) 

 

Державне агентство 

Туристична індустрія, 

Інвестиції, Культура і 

освіта 

8 Швеція 

VisitSweden 

(http://www.visitsweden.com) 

 

Державно-приватна 

компанія 

Туристична індустрія, 

Експортні бренди 

9 Японія 

Japan National Tourism 

Organization 

(http://www.jnto.go.jp) 

Державна 

організація 
Туристична індустрія 

10 Італія Italia.it (http://www.italia.it) 
Державна 

організація 
Туристична індустрія 

 

Аналіз платформ показує, що в переважній мірі вони є 

вузькоспеціалізованими, сфокусованими на якомусь одному аспекті (зазвичай – 

туризмі), на відміну від комплексного та диверсифікованого підходу до бренду 

країни, якого вимагає практика плейсбрендингу в разі її трактування як напряму 

державної політики. Також статус організацій, які відповідають за реалізацію 

плейсбрендингової стратегії здебільшого відноситься до державних агентств і 

організацій, що підводить до висновку про ефективність управління міжнародним 

іміджем країни саме у такому форматі. 

В стратегічній площині плейсбрендинг реалізується за трьома основними 

медіа-стратегіями: 1) стратегія, орієнтована на джерелі повідомлення; 2) стратегія, 

http://www.thebrandusa.com/
http://en-corporate.canada.travel/
http://www.germany.travel/en/index.html
http://www.germany.travel/en/index.html
http://www.visitbritain.org/
http://www.myswitzerland.com/
http://www.france.fr/
http://www.austrade.gov.au/
http://www.visitsweden.com/
http://www.jnto.go.jp/
http://www.italia.it/
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орієнтована на саме повідомлення; 3) стратегія, орієнтована на аудиторію, що 

отримує повідомлення [189, c.206]. 

Стратегія, орієнтована на джерело повідомлення. Впродовж довготривалої 

кризи сприйняття країни міжнародним середовищем, медіа починають 

здебільшого фокусуватись на негативних аспектах іміджу країни. Натомість, 

урядовці та інші зацікавлені сторони бажають, аби країна була представлена на 

міжнародній арені в позитивному світлі, були підкреслені її культурні та пов’язані 

із розвитком досягнення. Як результат, ці країни намагаються обійти джерела 

негативної інформації, застосовуючи два основних напрями стратегії: а) Виклик 

«Приїжджай і побач на власні очі»; і б) використання селебретіс як альтернативне 

джерело інформації. Перший напрям було використано, наприклад, Сполученими 

Штатами Америки під час кампанії «Подивився фільм, тепер відвідай місце 

зйомок» (You've Seen the Film, Now Visit the Set) [233, c.143]. Другий напрям 

реалізації стратегії повсякчасно використовується в світі: візити скандально 

відомого баскетболіста Денніса Родмана (Dennis Rodman) до КНДР [279], слава 

братів Кличко в світі тощо. 

Стратегія, орієнтована на саме повідомлення. Фокусується не на джерелі 

повідомлення, а на самому повідомленні. Включає в себе такі напрями [189, c.199-

200]: 

- Ігнорування або обмеження негативних сторін іміджу; 

- Відгородження негативного іміджу від аудиторії одержувачів 

інформації; 

- Пом’якшення негативного іміджу; 

- Скорочення масштабів негативного іміджу та джерел його виникнення; 

- Відбір причин нестачі безпеки і відчуття довіри до країни; 

- Проведення в країні значних спортивних і культурних подій; 

- Просування іміджу країни за допомогою кінофільмів; 

- Перетворення негативного іміджу на актив країни; 

- Висміювання стереотипу про негативний імідж країни; 
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Стратегія, орієнтована на аудиторію, що отримує повідомлення. В рамках 

цієї стратегії обираються шляхи «оброблення» аудиторії [189, c.202]: 

- Застосування риторики патріотизму і націоналізму; 

- Зміна цільової аудиторії, перегляд стратегії. 

Ці стратегії можуть бути задіяні як на державному рівні, так і на приватному 

рівні реалізації плейсбрендингу.  

 

3.3 Державницький досвід України в здійсненні процесу плейсбрендингу 

 

З появою на географічній та політичній мапах світу незалежної України, для 

останньої відкрився шлях для інтеграції до світового економічного, політичного 

та культурного простору. Разом із цим з’явилась необхідність появи державних 

програм для позиціонування України як активної держави-учасниці в 

міжнародних відносинах. Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють 

необхідність формування іміджу країни за кордоном, який би відображав різні 

аспекти управління, життя, потенціалу спільноти, та визначав роль і статус країни 

в процесах міжнародних комунікацій. Перетворення світу в єдину глобальну 

систему, з одного боку, є позитивним результатом. Коли міждержавні кордони 

втрачають властиву їм жорсткість і перестають бути нездоланною перешкодою, 

можливості для взаємопорозуміння, духовного та технологічного 

взаємозбагачення народів зростають як ніколи. З іншої сторони, результатами 

глобалізації стають і такі явища, як уніфікація етнічних общин, культурного 

різноманіття, латентне домінування у взаємовідносинах держав і народів. За таких 

умов імідж країни набуває особливо значиму роль: він стає важливою соціальною 

цінністю, від наявності та якості якої залежать успіх політичної та економічної 

діяльності держави у зовнішній політиці і соціальна стабільність та стійкість 

внутрішньополітичних процесів. Це породжує відповідну суспільну потребу, яка 

в результаті оформлюється в соціальне замовлення для іміджмейкерської галузі. 

Формування іміджу країни вимагає системного підходу. При цьому, цей 

процес повинен починатись із розробки довгострокової стратегії. Питанню 
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формування позитивного іміджу України на міжнародній арені значна увага 

приділялась різними міністерствами та відомствами країни в різні роки. Першим 

кроком держави у цьому напрямі стала підтримана в 2003 році українським 

урядом ініціатива МЗС про фінансування «Державної програми забезпечення 

позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки» [12]. Втім, 

помилка, зроблена під час вибору підрядника реалізації цієї програми, звела 

нанівець починання із забезпечення іміджу країни у світі. Також, програма та 

перелік її заходів, засвідчили свою недосконалість через неузгодженість та 

протиріччя. В цілому, програма передбачала проведення низки заходів за 

кількома основними напрямами: здійснення загальнопросвітницьких заходів у 

політичній та культурній сферах. Причиною відсутності докорінних змін у 

позиціонуванні України в світовому інформаційному просторі стала новизна та 

складність самого завдання, а також змістовні й методичні недоліки в 

інформаційно-роз’яснювальній роботі, яку проводили в цьому зв’язку українські 

державні органи влади. До того ж, виконання програми подекуди було пов’язане 

із використанням застарілих форм донесення інформації як-то пропаганда, які в 

сучасних умовах не призводять до ефективної комунікації із цільовими 

аудиторіями. Власне невизначеність із колом найбільш важливих для України 

цільових аудиторій, як наслідок – розпорошення зусиль і фінансових ресурсів 

державних органів, також призвело до незначних репутаційних результатів для 

бренду «Україна» та його міжнародного іміджу.  

Змістовним недоліком реалізації Програми стала спроба руйнування 

негативних стереотипів щодо іміджу України в світі шляхом їхнього 

спростування, що, як свідчить світовий досвід, є не ефективним, оскільки 

негативні стереотипи руйнуються послідовною роботою щодо їх заміщення 

новим позитивним значенням. 

Системності і практичної спрямованості діяльність держави в сфері 

плейсбрендингу почала набувати лише з 2006 р., коли з’явився повноцінний пакет 

відповідних нормативно-правових актів. Першим з них став Указ Президента 
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України від 20 лютого 2006 р. № 142 «Про культурно-інформаційний центр у 

складі закордонної дипломатичної установи України» [15]. 

Згідно з Указом, основними завданнями культурно-інформаційних центрів є: 

а) сприяння розвитку міжнародного співробітництва України з державою 

перебування в галузі культури, освіти, науки та техніки, туризму, фізичної 

культури і спорту; б) поширення в державі перебування інформації про Україну; 

в) ознайомлення громадян держави перебування з історією і культурою України, 

сприяння вивченню української мови на території цієї держави; г) підтримання 

зв’язків з українцями за кордоном, сприяння задоволенню їх культурно-мовних, 

інформаційних та інших потреб; ґ) поширення інформації про туристичні 

можливості і привабливість України, сприяння співробітництву з державою 

перебування у туристичній галузі. Станом на червень 2015 р., культурно-

інформаційні центри утворені у складі дипломатичних установ України в 28 

державах світу [6]. 

Продовжуючи реалізацію заходів із підтримки іміджу України за кордоном 

на державному рівні, уряд В. Януковича в червні 2007 р. затвердив «Концепцію 

Державної програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 

2007-2010 роки» [16]. Концепція передбачала, що «виконання Державної 

програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2007-2010 

роки повинне забезпечити створення у світі інформаційного простору, 

сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку України, її 

сприйняття міжнародним співтовариством як надійного, передбачуваного 

партнера, що неухильно дотримується принципів зміцнення демократичних засад 

суспільного життя і подальшої лібералізації економіки, має розвинуту 

індустріальну базу, висококваліфіковані трудові ресурси, значний 

інноваційний,науково-технічний, промисловий, сільськогосподарський і 

туристичний потенціал,культурні та історичні традиції». У червні 2009 року 

постановою Кабінету міністрів України Концепція була затверджена як 

«Державна цільова програма формування позитивного міжнародного іміджу 

України на період до 2011 року» [14]. Відповідно до Програми одним з основних 
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завдань реалізації позитивного іміджу держави був захист національних інтересів, 

тобто, в основі іміджу України було поставлене не глобальне та інтернаціональне 

бачення, а такий підхід, який стимулює до зміцнення державної ідейності, 

держави як структури та самоідентифікації українців як нації. Вважалось, що 

виконання Програми дасть змогу формувати сприятливе інформаційне 

середовище з метою сприйняття України міжнародним співтовариством як 

надійного, передбачуваного партнера, що неухильно дотримується принципів 

зміцнення демократичних засад суспільного життя і подальшої лібералізації 

економіки, має значний інвестиційний і туристичний потенціал, багаті культурні 

та історичні традиції [14]. Досягнути таких результатів планувалось за рахунок 

збільшення інформаційних матеріалів, присвячених українській тематиці в 

міжнародному інформаційному просторі; інформаційних та іміджевих матеріалів 

про Україну (друкована продукція, фото- і відеоматеріали тощо); презентаційних 

заходів за кордоном; позитивних оцінок України в міжнародних рейтингах. 

Зазначимо, що особливої ролі кінематографу задля реалізації окреслених задач не 

виділялося і комунікаційні можливості кінофільмів не акцентувалися. 

Втім, Програма вигідно відрізнялась від своєї попередниці 2003 року 

концептуальною якістю, докладністю, чіткістю плану дій. Проте, як зазначає Д. 

Богуш, через відсутність ефективного фінансування, яке мало б виражатися у 

бюджеті в розмірі близька 232 млн. гривень, програма не принесла відчутних і 

помітних результатів [20]. Для порівняння, Російська Федерація у 2008 р. 

витратила на аналогічні потреби понад $300 млн., США – $1,5 млрд. Китай на 

формування свого позитивного іміджу у 2009 р. планував витратити $6 млрд. 

США. 

Слід також акцентувати увагу на тому, що формування міжнародного іміджу 

України в цілому не підпало під вплив розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Тим не менш, є можливість спостерігати еволюцію програм із кожною 

наступною, навіть якщо вони залишаються на концептуальному рівні і не 

втілюються у життя. Так, Проект «Концепції державної цільової програми 

формування позитивного міжнародного іміджу України на 2013-2015 роки», 
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підготовлений МЗС України  засвідчував, що: «Сучасні цілі та завдання, які 

постають перед Україною, вимагають ще більш масштабних та скоординованих 

дій органів виконавчої влади з метою зміцнення позицій нашої держави в 

міжнародному інформаційному просторі, протидії поширенню в суспільній 

свідомості іноземних країн різного роду хибних та упереджених уявлень про 

Україну, забезпеченні належного інформаційного супроводу міжнародним 

ініціативам та внутрішнім реформам України.» [5]. І, спираючись на світовий 

досвід, Проект ставив за мету створення спеціалізованого державного органу, на 

який би покладалися функції із забезпечення на міжвідомчому рівні постійної, 

оперативної та скоординованої підготовки та розповсюдження у міжнародному 

інформаційному просторі позитивних відомостей про державу за кордоном. 

Простежується певна спадкоємність державницького підходу до концептуалізації 

програм, спрямованих на покращення міжнародного іміджу країни: за еволюцією 

поглядів на те, як має бути організована така діяльність, поступово з’являється 

розуміння важливості мати позитивне сприйняття країни в очах міжнародного 

середовища. Крім того, окреслюючи структуру організації процесу 

плейсбрендингу України, в проекті 2012 року вже враховано результативний 

досвід іноземних держав, який пропонує як оптимальний варіант організації 

роботи створення державно-приватного характеру виконання цільової програми. 

«У цьому варіанті досвід окремих іноземних держав передбачає також 

можливість залучення, у тому числі на грантовій основі, громадських неурядових 

організацій для реалізації проектів за визначеними координуючим органом 

Програми пріоритетними напрямками», зазначено у Проекті [5]. 

Серед якісних здобутків Проекту МЗС 2012 року також слід назвати 

артикуляцію намірів: 

- використати новітні технології та засоби телекомунікації для 

максимально доступного для широких верств суспільства поширення 

позитивних відомостей про Україну в інформаційному просторі інших 

держав; 
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- залучати до співпраці вітчизняних та іноземних громадських та 

експертних неурядових організацій, заінтересованих у формуванні 

позитивного міжнародного іміджу України. 

Крім того, Проект «Концепції державної цільової програми формування 

позитивного міжнародного іміджу України на 2013-2015 роки» відрізняється від 

попередніх програм ще й тим, що в ньому було виділено цільову аудиторію 

донесення міжнародного іміджу України – політичні, ділові та громадські кола 

країн-членів Європейського Союзу. Це свідчить про більш виважений та 

сформований погляд на те, в якому напрямі має розвиватися країна і звідки 

держава очікує отримання бенефіцій від позитивних зрушень в сприйнятті бренду 

«Україна». У порівнянні з програмами 2003-2006 рр. та 2007-2010 рр., Україна 

вже б не намагалася «сподобатися» одночасно всьому світу.  

Виконання Програми було розраховано на середньострокову перспективу, а 

саме на 3 роки. Втім, казати про результати її виконання не вдається можливим, 

оскільки вона залишилась лише проектом, не знайшовши належного втілення. 

До процесу плейсбрендингу та місця позитивного іміджу України в світі 

повернулися вже за каденції Президента П. Порошенка. Указ Президента України 

від 12 січня 2015 року «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» [18] 

став саме таким державницьким документом, який до 2020 року є, між іншим, 

дороговказом в процесі формування і підтримання позитивного іміджу України на 

міжнародній арені. 

Слід звернути увагу на те, що на тлі попередніх програм, ця Стратегія 

вирізняється існуванням ідейного фундаменту, на якому вона, власне, і 

ґрунтується. Програми 2003-2006 рр. та 2007-2010 рр. характеризуються 

відсутністю чіткої, сформованої національної ідеї, яку на державному рівні 

потрібно було б транслювати на обрані цільові аудиторії. В «Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020»» так ідея є. Як вказано у тексті документу: «Революція 

гідності та боротьба за свободу України створили нову українську ідею – ідею 

гідності, свободи і майбутнього» [18]. Тобто ідея національної гідності, на якій 
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має ґрунтуватися рух реалізації Стратегії, чітко визначена і закріплена на 

найвищому державному рівні.  

Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та 

вихід України на провідні позиції у світі [18]. Передбачається, що мета буде 

досягатися за рахунок якісних змін за чотирма векторами: Розвитку, Безпеки, 

Відповідальності, Гордості. Останній вектор є напрочуд цінним для цього 

дослідження, оскільки категорія «Гордості» має безперечне значення, коли 

йдеться про бренд та імідж країни. Відповідно до тексту Стратегії, вектор 

гордості – це забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, 

гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Також у тексті 

йдеться про те, що Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав 

світу, створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а 

також залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей. Задля цього 

заплановано до 2020 року реалізувати 62 реформи та програми розвитку держави. 

Що важливо, чи не вперше на державному рівні такі поняття як «бренд України» і 

«національне кіновиробництво» згадуються разом в офіційному документі і, крім 

того, поєднані в рамках спільного напряму дій. Так, за вектором гордості 

планується здійснити, з поміж інших, три важливі програми: 

- Програма популяризації України у світі та просування інтересів України 

у світовому інформаційному просторі;  

- Програма створення бренду «Україна»;  

- Програма розвитку національного кіновиробництва. 

Ключове завдання програми популяризації України – формування 

позитивного іміджу України як європейської, демократичної,  конкурентоздатної 

держави із  сприятливим бізнес-кліматом, зі своїм унікальним місцем у світовому 

розподілі праці та інтегрованої у глобальні ланцюги створення доданої вартості 

[18]. Через це заплановане забезпечення формування і просування бренд-меседжів 

про Україну: Україна країна свободи і гідності; Україна – країна, що 

реформується, незважаючи на виклики; Україна – хаб для інвестицій; Україна – 

країна високих технологій та інновацій; Україна – країна, приваблива для 
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туризму; Україна – країна із визначними культурними та історичними 

традиціями.  

Хочемо звернути увагу, що навіть ці загальні бренд-меседжи, при першому їх 

аналізі, є можливим просувати за допомогою кінематографу, органічно вплітаючи 

їх у контекст кінофільмів. Допоки програми розвитку бренду країни та 

національної кіноіндустрії не переплітаються наочно в рамках Стратегії, а тільки 

поєднані в єдиному векторі «Гордості»: розвиток обох має сприяти виникненню 

відповідного відчуття пошани в українців за свою країну. Поєднавши ці програми 

в спільну, країна має можливість, розвиваючи кіновиробництво, паралельно 

просувати бренд України і сприяти формуванню більш позитивного сприйняття 

країни в світі. Цю думку підтверджують слова Голови Держкіно Пилип Іллєнко: 

«Популяризація України через український кінематограф – це один із 

пріоритетних напрямів державної політики у галузі кінематографії.» [12].  

Як результат цих реформ та втілених програм, країна очікує до 2020 року за 

глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній 

Економічний Форум, увійти до 40 кращих держав світу та випустити 20 фільмів 

українського виробництва у широкий прокат. Натомість, Проект Національної 

стратегії розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки передбачає, що в 2020 

році має бути вироблено 30 національних кінофільмів і в міжнародний прокат 

вийде не менше 5 кінопроектів протягом 2021 року [12]. 

  

3.4 Кількісні та якісні підходи до вимірювання результатів 

плейсбрендингу 

 

Держави отримують можливість виборювати собі цінність для міжнародного 

споживача у конкурентному змаганні з брендами інших країн. Результати цієї, так 

би мовити боротьби, стає можливим відобразити наочно. Наприклад, починаючи з 

2005 року, С.Анхольт презентує «Індекс національних брендів Анхольта» (Anholt 

Gfk Roper Nation Brand Index), який став інструментом виміру іміджу країн та їх 

репутації в світі. 



 130 

Втім питання про те, як вимірювати результати плейсбрендингової 

діяльності, досі залишається відкритим, оскільки провести підрахунки впливу на 

міжнародну аудиторію бренду країни і встановити когерентність із запланованою 

і стратегічною діяльністю бренд-менеджерів, виявляється досить складно. 

Результат впливу бренду країни на свідомість закордонного реципієнта, який 

виражається в категоріях формування іміджу і репутації країни, обертається 

довкола ефемерних одиниць та значень. У всіх випадках, коли мова йде про вплив 

ідей на сприйняття зовнішнього світу і на конкретну зовнішню політику окремих 

країн, необхідно брати до уваги елемент ірраціональності в поведінці людини. До 

того ж, на сучасному етапі вже виділяються різноманітні цільові групи 

плейсбрендингу [319, c.34], вимірювання впливу ідей на які може варіюватися. 

Серед них: 

- Потенційні відвідувачі країни: 

- Бізнес-туризм 

- Туризм задля відпочинку 

- Резиденти: 

- Внутрішні і зовнішні: 

- Креативний клас 

- Кваліфікована робоча сила 

- Студенти 

-  Бізнес: 

- Внутрішній: 

- Державна служба 

- Інвестори 

- Компанії 

- Зовнішній: 

- Інвестори 

- Компанії    
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Тим не менш автор спробував класифікувати підходи до вимірювання 

результатів плейсбрендингової діяльності. Загалом ці підходи можна виокремити 

в дві великі групи: кількісні підходи та якісні підходи. 

Кількісні підходи можна охарактеризувати як такі, що аналізують результати 

плейсбрендингової діяльності, які піддаються вимірюванню. Оскільки при 

статистичному описуванні доводиться оперувати числами, а нерідко й 

математичними формулами і рівняннями, цей метод ще називають методом 

обчислень. Це можуть бути дані про кількість відвідувачів країни, отримані з 

моменту початку плейсбрендингової діяльності, інформація про зменшення або 

збільшення туристичних потоків, аналіз долі туристичної частини державного 

ВВП або підрахування загальної кількості прямих інвестицій в економіку країни 

тощо. Індекси процвітання, які зав’язані на економічні показники, рейтинги 

вищих навчальних закладів світу, також сприяють квантитативній оцінці 

результатів плейсбрендингу окремо взятої країни. Кількісні підходи здебільшого 

мають справу із статистичними даними, отриманими з поміж різноманітних 

державних органів. Зведені результати представляють собою звіти та доповіді, за 

результатом яких підводяться підсумки про збільшення або зменшення довіри до 

країни з боку інвесторів чи фіксація країни в якості нового обов’язкового місця на 

глобальному туристичному маршруті. На практиці із результатами застосування 

кількісних підходів можна ознайомитись у формі таких показників, як ІЛР 

(Human Development Index, HDI) [49], Доповідь ЮНВТО (UNWTO Tourism 

Highlights) [100], РККС (World Competitiveness Yearbook) [106] тощо. 

Поява такого методу, який здійснює лише кількісне обчислення мовних 

одиниць, а не аналізує якісної сторони суб’єкта, дало поштовх до поділу методів 

на кількісні і якісні, або квалітативні (від лат. qualitas – «якість»). Кількісні 

підходи – це підходи, які направлені саме на аналіз елементу ірраціональності в 

оцінці результатів плейсбрендингу країни. Слід підкреслити їх домінантність в 

останні часи в аналізі зібраної інформації та даних [212]. До когорти 

квалітативних методів ми відносимо опитування із відкритими питаннями на 
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кшталт «анкет Ечтнер і Рітчі» [221, c.5], «візуальний метод» або метод «колажу» 

[266], бенчмаркинговий метод тощо. 

Для контролю за результатами впливу кінофільмів на цільові аудиторії і 

отримання наочної картини того, що глядач запам’ятав після кіносеансу, 

доцільним є використовувати саме «візуальний метод». Процедура застосування 

цього методу може виглядати наступним чином [266, с.213]: 

- Учасник перегляду створює візуальний колаж – стимулювати і виявити 

асоціації, пов’язані з побаченою в фільмі країною. 

- До колажу додаються прикметники, які найкраще описують країну – 

усно пояснити значення обраних картинок або фотографій. 

- Учасники описують в групах свої колажі та дискутують – пробудити 

дискусію на теми, які мають відношення до учасників групи. 

- Відповідь на конкретні питання: «Що я думаю про країну?», «Що 

країна думає про мене?». – щоб пояснити взаємодію між країною та 

відповідачем і виявити параметри, які домінують в свідомості учасника 

дослідження. 

- Групова дискусія про ідеальну країну – отримати нові ідеї для розвитку 

країни, завершити сесію, підвести підсумки. 

Окремо слід сказати про «маркер безпеки» [211, c.191] як показник 

результативності плейсбрендингу. В сучасних політичних і економічних умовах 

існування світу, потенційно ніщо так не руйнує бренд країни і не впливає на її 

імідж за кордоном, як відсутність безпеки в країни, що проявляється у вигляді 

високого рівня злочинності, загрозі терористичних атак або ризику 

катастрофічних природних стихійних лих. Маркер безпеки став дефіцитним 

надбанням, і більшість країн змагаються за нього в колективній свідомості 

світової аудиторії. Після подій 9/11 і подальших гучних терористичних актів по 

всьому світі, безпека стала центральною частиною національної політики урядів 

багатьох країн світу і вплинула на те, як місця сприймаються в світі, як вони 

керуються і як презентуються міжнародній спільноті. Теоретичним 

обґрунтуванням такого «брендингу безпеки» – просування бренду місця як 
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безпечного для подорожі, ведення бізнесу і життя – є  концепція «сек’юритизації» 

(securitization) Баррі Бузана (Barry Buzan) і Копенгагенської школи міжнародних 

відносин [208]. Пристосовуючи логіку десек’юритизації до процесів 

плейсбрендингу, країни, які страждають від недостатньої безпеки або природних 

умов, які завдають загрози спокійному і стабільному існуванню країни, повинні 

застосовувати одну або декілька стратегій реалізації плейсбрендингу за метою 

зміни дискурсу довкола іміджу країни з негативного на позитивний. Звісно, зміна 

дискурсу повинна відбуватись паралельно із змінами в реальному житті, які 

призводили би до покращення ситуації із безпекою в країні. Наприклад, Україна 

зображується в кінофільмах як небезпечна країна третього світу, із корумпованою 

економікою, бюрократичною владою, проблемною екологією, що суть є 

достатньо правдивим зображенням молодої демократії. З точки зору теорії 

«сек’юритизації», Україна не витримує конкурентного змагання із більш 

безпечними країнами світу, таким чином втрачаючи політичну вагу і вплив на 

міжнародній арені. З огляду на це, «маркер безпеки» стає так само важливим для 

країни, бо також має справу із такими категоріями як «репутація» і «сприйняття 

країни світовою спільнотою», що також констатується євангелістом 

плейсбрендингу в теорії міжнародних відносин і політики – П. ван Хемом [245]. 

Загалом, його можна віднести до універсального підходу до вимірювання 

результатів плейсбрендингової діяльності, оскільки «маркер безпеки» вбирає в 

себе як якісні (відчуття потенційних відвідувачів щодо безпечності країни), так і 

кількісні (офіційні документи про кількість і характер злочинів, криміногенну 

ситуацію в країні тощо) характеристики. 

Зазначимо, що ефективність оцінки плейсбрендингової діяльності 

досягається шляхом застосування саме обох типів методів, як результат маємо 

казати про квантитативно-квалітативний аналіз. Аналізуючи результат 

застосування кінематографічної форми в процесах плейсбрендингу, наголошуємо 

на домінантності саме якісної складової, оскільки якісний метод дає змогу більш 

візуально виразити вплив бренду країни, який розміщено в кінофільмі. 
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Висновок 

 

Плейсбрендинг в сучасному вигляді перестає буду тільки-но практикою 

просування туристичного елементу бренду країни. Він стає еквівалентом 

державної політики в міжнародному середовищі. Кінематографічна форма стає 

дієвим інструментом демонстрації і актуалізації бренду країни в громадській 

думці інших країн.  

Аналіз згаданих програм з покращення міжнародного іміджу України 

демонструє, що українська держава йде еволюційним шляхом в питаннях, 

пов’язаних із брендом України та його іміджем на світовій арені. Поступово, від 

одного програмного документу чи проекту до наступного, спостерігаємо, що 

бачення процесу плейсбрендингу на державному рівні стає більш професійним, 

хоча про істотні результати на цьому фронті поки ще не йде мова. Більш того, сам 

процес віднайдення бренду країни та формування міжнародного іміджу країни 

плейсбрендингом, як таким, не називається. Тим не менш, вже сьогодні слід 

підкреслити курс країни на державно-приватній участі в цьому процесі, що є 

позитивним моментом і зменшує ризики привласнення державними структурами 

права на розробку і впровадження довгострокової стратегії просування бренду 

«Україна». Також до явного позитиву слід віднести появу національної ідеї, 

закріпленої документально на державному рівні – ідеї національної гідності, яку, 

між іншими, є можливість оформити в бренд-меседжи і доносити до закордонних 

аудиторій. І власне, ще одним досягненням України слід вважати той факт, що в 

останніх затверджених документах і проектах нарешті оформлені і артикульовані 

цільові аудиторії, на які прицільно мають транслюватися інформаційні матеріали 

з метою формування позитивного сприйняття України. Це політичні, ділові та 

громадські кола країн-членів Європейського Союзу. 



 135 

РОЗДІЛ 4 ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 

КІНЕМАТОГРАФУ В ПРОЦЕСІ ПЛЕЙСБРЕНДИНГУ 

Кінематограф і раніше був інструментом великої політики. Найвидатніші 

приклади: «Тріумф волі» (Triumph des Willens) [96] Лені Ріфеншталь, 

більшовистські кінострічки радянських часів та часів Холодної війни, продукція 

Голівуду під час Другої світової війни, тощо. Кінематограф як технічний винахід 

завоював право на існування лишень в силу того, що тоді, в кінці XIX ст., він 

викликав надзвичайно сильний і безсумнівний «ефект присутності». Сьогодні 

жодна людина не відчує себе дійсно присутнім при тих подіях, які відбуваються 

на екрані. Лише силою уяви, розбудженої талантом творців фільму, глядач 

здатний «відмовитися від невіри», прийняти умовність екранного зображення, 

забути про ефемерність зображення на екрані. Наприклад, бажаючи представити 

Ізраїль в іншому контексті, а ніж постійного озброєного протистоянні із 

арабським світом, місцева кіноіндустрія почала випускати кінофільми, які в своїх 

сюжетах практично не згадують арабо-ізраїльський конфлікт, а радше 

обговорюють загальні для всього світу теми. Ізраїль використовує ці фільми аби 

покращити свій імідж на світовій арені, також надаючи спонсорську допомогу в 

організації фестивалям ізраїльського кіно в світі [189, c.206]. Здавалося б, 

проблема міжцивілізаційного конфлікту нікуди не зникає в реальному житті, а на 

екрані створюється образ звичайної країни із пересічним буденним життям. 

 

4.1 Приклади співпраці кінематографу та плейсбрендингу 

  

Для окремих країн, зокрема країн «середньої сили», зйомка фільму в країні 

презентується як справжній успіх, бо це пряма дорога до серця відвідувачів [76]. 

Очевидно, що певний зміст кінофільму – красиві природні ландшафти, 

екзотичні соціальні традиції, цікаве, збуджуюче інтерес, культурне життя – 

сприяють брендингу місць, в нашому випадку, країни.  Кінофільм може виступати 

у якості образно-географічної карти географічних образів будь-якої країни. В 
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рамках плейсбрендингу використання кінематографу стає стратегічною, 

систематизованою діяльністю, яка отримує підтримку від державних органів.  

 

Кейс США «Подивився фільм, тепер відвідай місце зйомок» (You've Seen 

the Film, Now Visit the Set). 

 

Після подій 9/11, США змістилися на третє місце в рейтингу 

найвідвідуваніших місць світу, поступившись Франції та Іспанії відповідно, що 

негативно відбилося на торгівельному балансі США і похитнуло репутацію 

країни як безпечного місця для роботи і відпочинку. 

У відповідь на це, уряд країни розробив програму стимулювання 

відвідування США, яка б не обмежувалась лише спрощенням процесу отримання 

візи. Уряд США використав кінематограф задля міжнародної кампанії з 

просування бренду країни і покращення іміджу серед ключових аудиторій. В 2003 

році, в момент найнижчого показника відвідувань США, Конгрес затвердив 

міжнародну рекламну кампанію із бюджетом в $50 млн. Майже $6 млн. із цього 

бюджету було витрачено в Великобританії перед тим, як Конгрес скасував 

програму і відновив її тільки в 2005 році, при цьому оновивши і скоротивши 

бюджет. В рамках нової кампанії Міністерство торгівлі США витратило $9.6 млн. 

в Великобританії і Японії на просування США як туристичного напрямку в 2005 і 

2006 рр. відповідно; $3.9 млн. на створення спеціального сайту в 2006 році і ще 

$3.9 млн. на телевізійну і зовнішню рекламу в Великобританії в 2007 і на початку 

2008 рр. [233, c.143]. 

Втім, основним інструментом просування бренду США стало використання 

кінофільмів, проте дещо нестандартним засобом. Короткі кліпи, змонтовані з 

матеріалу відомих голлівудських фільмів, на кшталт «Кінг Конг» (King Kong) 

[55], «Оклахома!» (Oklahoma!) [67], «Стильна штучка» (Sweet Home Alabama) 

[84], демонструвались як рекламні ролики. Кожен такий рекламний кліп містив 

назву фільму, оформлену в стилі самого фільму. Фінальні секунди демонстрували 

кадри із невідомого вестерну, на тлі яких з’являвся таглайн – «Подивився фільм, 
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тепер відвідай місце зйомок» (You've Seen the Film, Now Visit the Set). Ці кліпи 

були без розмов в кадрі, тому могли з легкістю бути пере направлені на не 

англомовні країни. 

Пілотний запуск кліпів в Великобританії тривав 2 місяці, охоплена аудиторія 

склала 12.8 млн. осіб, серед яких 55% тих, хто був обізнаний про кампанію, 

називали США омріяним місцем для подорожі та відпочинку [233, c.143]. 

Міністерство торгівлі США повідомляло, що результати описаного етапу 

плейсбрендингової кампанії виявилися успішними: на більше ніж 2 млн. осіб 

збільшився потік відвідувачів до країни, а кожен $1, інвестований в кампанію, 

приніс $117 прибутку [263, c.53]. 

Як бачимо, кампанія з просування бренду США була побудована на 

принципах рекламних роликів, що демонструвалися на телебаченні. Втім, 

важливим є саме той факт, що матеріалом для роликів стали фрагменти відомих 

фільмів американського походження. Передбачалось, що представники ключової 

аудиторії обізнані щодо сюжету кожного із них, дивились ці кінофільми і знають, 

в яких місцях США вони знімались. Тим більше, фрагменти кінофільмів, 

змонтовані в рекламний ролик, були підібрані саме такі, в яких демонструвались 

краєвиди країни: урбаністичні пейзажі великих міст, природні парки, річки, 

пустелі тощо.  Виходить, що автори кампанії «Подивився фільм, тепер відвідай 

місце зйомок» апелювали саме до кінематографічних образів США, які існували в 

свідомості аудиторії і кожного її учасника. Пропонуючи відвідати місце зйомок, 

автори пропонували перевірити кінематографічну реальність на відповідність 

фізичній реальності і, за їх обіцянкою, отримати ще більше вражень, нових емоцій 

і захоплень країною. Що, з рештою і трапилось, про що кажуть результати 

кампанії.  

Кейс Австралії із кінофільмом «Австралія» і брендинговою кампанією 

«Спробуй піший туризм» (Come Walkabout). 

Ще одним позитивним прикладом є кейс Австралії та однойменного фільму, 

який вийшов на екрани в 2008 році. Уряд Австралії в особі державного Агентства 

«Туризм Австралії» (Tourism Australia) [94], очікуючи повторити успіх фільму 
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«Крокодил Данді» (Crocodіle Dundee) [35], у 2008 році виступив спонсором 

епічної кінокартини «Австралія» (Australіa) [26] з Ніколь Кідман та Хью 

Джекманом в головних ролях, з метою репрезентувати емоціональний бренд 

континенту, який би викликав позитивні спогади [95]. Вийшов не тільки 

повнометражний фільм з бюджетом в $100 млн. [52] і номінацією на премію 

«Оскар» за найкращі костюми, але й більш ніж півторагодинний рекламний 

відеоряд окремо взятої країни – Австралії. Це ще раз демонструє, що співпраця 

кінематографу і країн, які воліють формувати свій міжнародний імідж, може бути 

плідною з безліччю переваг. Так, станом на квітень 2009 року, кінострічку 

«Австралія» переглянуло більше ніж 23 млн. глядачів в 70 країнах світу, а до 

кінця 2009 року фільм приніс виробникам понад $211 млн. [95]. Фільм знімали на 

десятках різних локацій по всьому континенту, що надало змогу урізноманітнити 

відеоряд і показати Австралію з різних сторін [52]. Паралельно з випуском 

стрічки була запущена маркетингова кампанія «Спробуй піший туризм» (Come 

Walkabout), що була направлена на споживачів, які полюбляють відвідувати місця 

зйомок фільму, відкрити для себе дивовижну країну – Австралію – і провести там 

свою відпустку. Акцент кампанії робився на тому, що така подорож змінить 

життя подорожуючого. Таглайном або ключовою фразою кампанії була: «Залиш 

себе в кіно. Знайди себе в Австралії». Бюджет, розподілений Туристичним 

Агентством Австралії на цю кампанію, враховуючи інвестиції в рекламу по 

всьому світу й партнерство з «Twentieth Century Fox», склав приблизно 40 млн. 

австралійських доларів [314]. За допомогою такого бюджету та інтегрованого 

підходу в рамках реалізації маркетингової кампанії, було підготовлено і випущено 

1739 статей на підтримку кампанії «Спробуй піший туризм» (Come Walkabout), 

які досягли аудиторію в розмірі 3.88 млрд. осіб в 25 цільових країнах світу. 

Ключові месседжи кампанії були озвучені в таких телевізійних шоу як The Oprah 

Winfrey Show, Good Morning America, The Tonight Show With Jay Leno, Martha 

Stewart, Letterman, 60 Minutes, The Culture Show, (BBC), Scene by Scene (CNN), 

GMTV; побачили світ у популярних друкованих виданнях США, Великобританії, 

Австралії, Італії, Південної Кореї, Франції. Крім того 53 медійні компанії з 17 
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країн світу відзняли в Австралії матеріали, загальна аудиторія яких склала 134,5 

млн. осіб [314]. 

Результатом співпраці уряду та стейкхолдерів стало 22% зростання 

туристичних візитів до Австралії, [191] а її бренд у 2009 році Саймон Анхольт 

оцінив як 9 серед 50 інших оцінених варіантів [25].  

Підкреслимо, що найбільший пік зацікавленості місцевістю, яка фігурує у 

стрічках, здебільшого виникає одразу ж після релізу фільму. Зростання 

туристичних потоків в середньому збільшується на 54% до попередніх даних. 

Також зацікавленість і видимий інтерес до місцевості залишалися наочними ще 

більш-менш 5 років після виходу кінофільму на екрани [253]. В Таблиці 4.1 [253, 

c.389] в скорченому варіанті продемонстровано результати впливу фільмів на 

розподіл туристичних потоків. 

Таблиця 4.1 

Назва 

кінофільму/Режисер 
Місце зйомки 

Кількість 

туристів/Туристичні 

доходи 

Місія нездійсненна 2 

(Mission: Impossible 

II)/Джон Ву 

Національні парки 

Сіднея 

200%-ве збільшення 

кількості туристів у 2000 

році. 

Врятувати рядового Раяна 

(Saving Private 

Ryan)/Стівен Спілберг 

Нормандія, Франція 

40%-ве збільшення 

кількості американських 

туристів 

Троя (Troy) /Вольфганг 

Петерсен 
Чанаккале, Туреччина 

73% зростання 

відвідувачів в сфері 

туризму 

Хоробре серце 

(Braveheart)/Мел Гібсон 
Шотландія 

Збільшення на 300%  

кількості відвідувачів в 

рік після релізу стрічки. 

Чотири весілля і похорони 

(Four Weddings and a 

Funeral)/Майк Ньюелл 

Готель «Crown», 

Амершам, 

Великобританія 

Всі номери в готелі після 

прем’єри були 

заброньовані на три роки 

вперед. 
 

Станом на 2013 та 2014 рр., бренд Австралії так і знаходиться на 9 місці [43; 

42]. 

Зауважимо, що Австралія і раніше відчувала на собі увагу з боку 

міжнародних відвідувачів дякуючи австралійським кінофільмам. С.Бітон 
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наголошує, що в період з 1981 по 1988 роки, кількість туристів із США до 

Австралії збільшилась на 20.5% річних [196, c.22]. Професор Том О’Реган (Tom 

O’Regan) із Квінслендського університету зазначав, що в 1987 році рівень 

зростання кількості туристів в Австралію був найшвидшим серед решти 

розвинутих країн [290, c.156]. Це помітне зростання є результатом багатьох 

факторів, не останнім серед яких є вплив австралійських кінофільмів, які вийшли 

на широкі екрани у вказаний період як-то «Скажений Макс» (Mad Max) [60], 

«Чоловік із засніженої річки» (The Man from Snowy River) [92] і «Крокодил 

Данді» (Crocodile Dundee) [35].  

Втім, картина буде неповною, якщо не сказати, що в означений вище період в 

Австралії відбувалася низка гучних міжнародних заходів, які також вплинули на 

рівень туристичного потоку до цієї країни. До таких заходів слід віднести Ігри 

Співдружності-1982 в Брісбені; вітрильну регату крейсерських яхт Кубок 

Америки-1986-1987; один з етапів чемпіонату Світу з автоперегонів у класі 

Формула-1 – Гран-прі Австралії-1985 в Аделаїді та Всесвітню виставку-1988, що 

відбулась, знову ж таки, в Брісбені. Подальше ж падіння собівартості 

австралійської валюти по відношенню до долара США, яке почалося в 1985 року, 

зробило континент ще більш привабливим для північноамериканських і 

японських туристів, на що вказує С. Бітон [196, c.23] 

Описана ситуація показує, що використання кінематографу задля просування 

іміджу країни на міжнародній арені можливе і надважливе, оскільки кінофільми 

можуть впливати на процес прийняття рішення про відвідання тієї або іншої 

місцевості, генеруючи туристичні потоки. Втім, кращий ефект спостерігається 

тоді, коли паралельно із виходом на екрани кінострічок, які вигідно демонструють 

місцевість, власне на цій місцевості (в країні, окремому місті або регіоні) 

відбуваються великі (бажано міжнародного рівня) заходи, які приваблюють 

велику уваги з боку міжнародного середовища, конвертовану у туристів, 

інвесторів, потенційних мешканців або робітників. В такому разі, міжнародна 

аудиторія опиняється в масивному інформаційному полі, яке створюється довкола 
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великих подій, що також підкріплюється ефектним візуальним кінорядом. Звісно, 

якщо такий має місце.  

Наприклад, у 1992 році Іспанія опинилась в ситуації, в якій була Австралія, 

описана нами вище. Так, в квітні 1992 року в Севільї відкрилась Всесвітня 

виставка; в травні 1992 року в Каталуньї відбулося Гран-прі Іспанії – четвертий 

етап чемпіонату Світу з автоперегонів у класі Формула-1; наприкінці липня – 

початку серпня в Барселоні відбувся один із найбільших міжнародних заходів –  

XXV літні Олімпійські ігри. В 1992 році також було представлено офіційний 

фільм про Олімпійські ігри в Барселоні – «Марафон» (Marathon) [61], у якому 

червоною ниткою крізь весь фільм став марафонський забіг. Доречи, цей фільм 

було продемонстровано в рамках 35-го Московського міжнародного 

кінофестивалю, що відбувся 2013 року, в один із показів позаконкурсної 

програми, присвяченої олімпійському рухові [10]. Це щодо життєвого віку 

кінокартин: після 11 років з моменту першого показу, кінофільм знову 

демонструвався публіці. Не широкій, але все ж фільм було піднято з архівів.  

Інший приклад – Китай. По-перше, це Літні Олімпійські Ігри в 2008 році, і 

по-друге, «Експо 2010 Шанхай Китай» – всесвітня виставка, перша виставка 

такого рівня на території Китаю, яка проходила з травня по жовтень 2010 року. В 

попередні роки, з початку 2000-х, в Китаї було випущено декілька кінофільмів, 

які мали міжнародних успіх і визнання, номінувалися на багатьох церемоніях і 

отримали солідний бокс-офіс [124]. Серед них «Тигр, що підкрадається, дракон, 

що зачаївся» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) [36], «Будинок літаючих 

кинджалів» (House of Flying Daggers) [39], «Безстрашний» (Fearless) [40], «Битва 

при Червоній скелі» (Red Cliff) [78]. Відзначимо, що вирішальна бойова сцена 

фільму «Будинок літаючих кинджалів» була знята в Івано-Франківській області 

(м. Косів), в Україні [108].  

Віднайти і спостерегти відсотково кількість туристів, які були приваблені в 

Китай завдяки цим фільмам і розрахувати їхню долю в загальному туристичному 

потоці (як іноземних туристів, так і внутрішніх), видається достатньо складною 

задачею, оскільки для цього мають бути проведені складні опитування. Втім, 
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кількість туристів, які забажали відвідати місце зйомок китайської комедії 1993 

року «Герої, що стріляють орлів» (The Eagle Shooting Heroes) [87] саме під 

впливом від перегляду цього фільму, за даними від 2007 року, сягнула 45% від 

загальної кількості туристів, які відвідали місце зйомок у 2006 році [63, c.14]. 

Методом зіставлення, варто думати, що фільми 2000-х також мали подібний 

наочний вплив на кінотуризм до Китаю. 

Приймаючи в себе Олімпійські ігри тощо, країна має сподівання подальшого 

розвитку іміджу країни на світовій арені. Одночасно, здобуття права проведення 

великої події в країні, вже само по собі є гарною ілюстрацією того, чого країна 

хоче досягти в сфері стратегічного управління власним іміджем. Так, офіційні 

кола ПАР розглядали проведення Чемпіонату з футболу – 2010 в своїй країні як 

важливий елемент плейсбрендинга ПАР саме в політичному контексті [318, 

c.135].  

Ми хочемо сказати, що країнам, які є кандидатами на проведення заходів 

світового рівня, треба активізувати власну національну кіноіндустрію та 

інфраструктуру під неї та намагатися випустити на кіноринок декілька помітних 

робіт, які б стали візуальним доповненням до вже існуючого інформаційного 

потоку. Як показано на прикладі Австралії, кінофільми демонструють кращий 

ефект впливу на потенційних споживачів місцевості у синергії із великими 

міжнародними подіями, які відбуваються там, де знімалися фільми. 

Ще один приклад – Зимові Олімпійські ігри в Сочі (Російська федерація), які 

відбулися в 2014 році і без того привабили значну кількість міжнародної уваги в 

силу багатьох як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Слід відзначити, що 

напередодні Олімпіади, російський кінематограф підготував щонайменше два 

художніх кінофільми для власного кіноринку, які мали за мету пробудити інтерес 

до міжнародної події в населення і зимових видів спорту зокрема, сприяти 

налагодженню необхідного емоційного фону, підняти дух патріотизму і відчуття 

поваги і гордості за країну. Такими фільмами стали «Чемпіони» (Чемпионы) [21] 

– збірка з п’яти кіноновел про видатні спортивні досягнення російських 

спортсменів (див. рисунок А.3 в Додатках), і фільм «В спорті тільки дівчата» (В 
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спорте только девушки) [4] про пригоди друзів-сноубордистів. Якщо в першому 

фільмі його творці обіцяли глядачам: «патріотичну комедію, в якій 

переплітаються любов, зрада, дружба, повага, праця і віра» [164], то інший 

знімався безпосередньо на курорті «Роза Хутір», де відбувалися олімпійські 

змагання. В кадрі постійно заявлялися види щойно побудованого в горах міста 

для потреб Олімпіади, якому тепер конче необхідно налагодити туристичний 

потік до себе. Для початку, хоча б внутрішніх споживачів – росіян, на аудиторію 

яких і був розрахований фільм. 

Наше спостереження знаходить своє підтвердження і в найближчому 

майбутньому. Літні Олімпійські Ігри-2016, які вперше відбудуться в Південній 

Америці, за два роки прикують увагу мільярдів людей по всьому світі до країни 

проведення цієї світової події – Бразилії. Своє кінорепрезентування в контексті 

стратегії плейсбрендингу ця країна вже отримала у вигляді чергового фільму із 

серії «[Назва фільму], я люблю тебе. Ним став «Ріо, я люблю тебе» (Rio, Eu Te 

Amo) [80], який вийшов на екрани в 2014 році. Фільм розповідає про одне з 

найдивовижніших міст Південної Америки – Ріо де-Жанейро. Режисери з різних 

країн зняли десять коротких історій, які розповідають про любов. Кожен епізод 

присвячений одному з районів міста, які мають свої неповторні колорити. Хоча в 

фільмі йдеться про окреме місто, втім у цьому випадку спрацьовує «ефект 

узагальнення». Цей ефект виникає тоді, коли імідж одного місця проецирується 

на інше місце, наприклад за іміджем одного окремого міста складається імідж 

всієї країни або, навпаки імідж всієї країни підвищує (якщо він позитивний) чи 

нівечить (в разі негативного сприйняття) імідж міст, що входять до складу країни, 

навіть якщо особистий імідж міста є достатньо позитивним і відомим не тільки в 

країні, але й за її межами. Російський дослідник Василій Дубейковський називає 

такий стан речей «територіальною матрьошкою», коли просування глобального 

бренда країни відбувається за рахунок вирощування сильних локальних брендів 

міст та регіонів [135]. Втім він наголошує, що принцип «матрьошки» у 

територіальному брендингу неможна визнати однозначним. При цьому він 

наводить приклад міста Барселона і регіону Каталонія, кажучи, що бренд міста у 
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цьому випадку виглядає сильнішим за бренд іспанського регіону, що спростовує 

принцип «територіальної матрьошки» [135]. 

Прикладів вдалого поєднання продукції кіноіндустрії із плейсбрендингом 

можна назвати ще: «2012» [1], «Амелі з Монмарту» [57], «Москва сльозам не 

вірить» [8] тощо. Подекуди, в же у самій назві, як у останньому прикладі, 

закладено брендинг окремого місця, що вже звертає на себе увагу і формує певні 

образи, настрій і емоції у глядача ще перед безпосереднім переглядом. 

Втім, існують приклади коли саме кіно стає тією рушійною силою для 

структурних змін у відношенні міжнародних відвідувачів до окремої країни. 

Найвідоміший серед них – трилогія «Володар перснів» (The Lord of the Rings, 

2001-2003) і вплив цих кінофільмів на туристичну привабливість Нової Зеландії. 

Зауважимо, що режисер трилогії – Пітер Джексон (Peter Jackson), 

новозеландець за походженням – наполягав на тому, аби зйомки велися саме в 

Новій Зеландії. Таким чином, на весь період зйомок фільму, а це практично 4 

роки, було створено кілька тисяч нових робочих місць, а ще понад 20 тисяч людей 

виконували ролі статистів. Також уряд Нової Зеландії надав знімальній групі 

значні податкові пільги й виділив кілька підрозділів національної гвардії для 

допомоги в будівництві декорацій та участі в масовках. 

Більше того, влада Нової Зеландії, розуміючи колосальний успіх стрічки і її 

потенціал, запустила механізм заохочення позитивних супутніх товарів і послуг, 

заснованих на сюжеті трилогії. Ставка була зроблена на можливість, яку 

створював кінофільм – розвиток Нової Зеландії як туристичної місцевості. А 

туризм життєво важливий для Нової Зеландії, тому що надходження від нього в 

бюджет країни становили приблизно 10% ВВП країни на той момент [239, c.310]. 

Фільм «Володар перснів» забезпечив всесвітній інтерес і платформу для 

подальшого просування іміджу країни в світі. Нова Зеландія успішно 

скористалася зручною ситуацією. По-перше, були надруковані кіно-карти, 

розроблені маршрути, по яких туристи могли проходити тими самими доріжками, 

що й головні герої трилогії. Робота П.Джексона над трилогією стала для Нової 

Зеландії подією національного масштабу. Наочним прикладом цьому може 
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служити наступний факт: британський королівський монетний двір одержав від 

уряду Нової Зеландії замовлення на розробку декількох серій монет, присвячених 

трилогії «Володар перснів». Передбачене достоїнство монет – від 50 центів до 10 

доларів. Вони повинні були перебувати у вільному обігу як звичайний платіжний 

засіб [157]. 

По-друге, на території країни розмістилися численні тематичні парки, 

пов’язані із сюжетом трилогії. Більш того, команда П.Джексона по роботі зі 

спецефектами перетворила окремі ландшафти Нової Зеландії на дивну місцевість 

– Середзем’є. А уряд Нової Зеландії пішов на ще більш кардинальний крок – 

створив спеціальну кабінетну посаду – Міністр Середзем’я, з метою монетизувати 

можливості, які з’явилися в країни після виходу на екрани кінотрилогії [191]. 

Після виходу на екрани кінотрилогії П.Джексона, ім’я Нової Зеландії стало 

відомо в усьому світі. Завдяки фільмам, Нова Зеландія непохитно зайняла другу 

позицію в списку найвідвідуваніших місць, де знімали кінофільми, поступившись 

першістю лише Голівуду [272]. 

Розвиваючи далі кейс Нової Зеландії зауважимо, що трилогією справа не 

закінчилася. В 2011 році П.Джексон приступив до зйомок пріквела [111, c.29] 

«Володар перснів» – саги «Хоббіт» [46]. Зйомки проходили там, де й попередні 

три серії фільму. Перша частина нової трилогії, знятої П.Джексоном за романом 

Дж.Р.Р. Толкіна «Хоббіт, або Туди й назад» вийшла на кіноекрани в грудні 2012 

року. Спочатку планувалося, що фільм вийде у двох частинах. Однак у липні 2012 

року, коли завершилися зйомки й почався монтаж, стало ясно, що виробникам 

кіно не вдасться розкрити сюжет тільки двома фільмами. У підсумку, дві наступні 

серії, друга і третя, з’явилися відповідно в 2013 й 2014 роках [163]. Для Нової 

Зеландії це означало гарантовану ще як мінімум 3 роки активну увагу з боку 

світової громадськості. А це означає зростання туристичних потоків, 

інвестиційний інтерес, згадування країни в ЗМІ, WOM-маркетинг. Вже відомо, що 

на прем’єрний показ нової кінокартини «Хоббіт: Несподівана подорож» у столиці 

Нової Зеландії, місті Веллінгтон, біля кінотеатру зібралося більше 100 тисяч 

чоловік – фанатів і туристів із усього миру [164].  
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Кейс Нової Зеландії демонструє нам можливості кінофільмів і їх потенціал у 

використанні в якості інструментів приваблення уваги до країни. Нова Зеландія і 

Австралія використали кінематограф «зсередини», тобто в країні (суб’єкті 

формування іміджу) були створені кінофільми, які викликали позитивну реакцію 

з боку світової спільноти, а маркетингові кампанії в річищі ідей кінофільмів 

призвели до фіксації поважної репутації.  

З іншого боку існує значна кількість прикладів, коли стереотипізовані 

уявлення про одну країну (назвемо її умовно «А») репрезентувалися в продукції 

кіноіндустрії іншої країни (країна «Б»). Таким чином виникає парадоксальна 

ситуація, коли країна «А» отримує візуальну репрезентацію власного бренду, хоча 

б вже через згадку своєї назви в фільмі, при цьому взагалі не контролюючи сюжет 

стрічки, тон зображення в ній країни.  

Окремо слід сказати про кінофільми із суперечливими сюжетами, які не 

сприяють каталізації у глядачів бажання відвідати місцевість, а навпаки 

відштовхують від прийняття такого рішення, лякають своєю жорстокістю і 

правдоподібністю відзнятого матеріалу. До таких можна віднести фільм «Хостел» 

(Hostel) [47] і «Туристи» (Turistas) [98], сюжети яких розгортаються в Словенії і 

Бразилії відповідно. Обидва фільми відносяться до жанру «хоррор» і за своїми 

сюжетами оповідають історії мандрівників, які були викрадені, піддавалися 

тортурам, а деякі з них, навіть були вбиті. Ці фільми піддалися нещадній критиці 

з боку офіційних кіл Словенії [31] і Бразилії [311], які вирішили (і не 

безпідставно!) що вони можуть відбити бажання міжнародної аудиторії відвідати 

ці країни. Цікавий і вартим уваги є той факт, що фільм «Хостел» взагалі знімався 

в Празі, Чеська республіка. А сюжет, за задумом авторів, розгортається в хостелі 

міста Братислава, що в Словенії.  

Одним із найпоказовіших прикладів, коли імідж країни був сформований 

діями другої сторони, виступає випущений в прокат в листопаді 2006 року 

суперечливий американський фільм «Борат: культурні дослідження Америки на 

користь славної держави Казахстан» (Borat: Cultural Learnings of America for Make 

Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) [28] британського актора-коміка Саші 
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Барона Коена. В цій стрічці він грає вигаданого журналіста Бората Сагдієва – 

антисеміта, гомофоба, сексомана і, в довершення, казаха за походженням. В ході 

цього фільму, персонаж С.Коена так репрезентує казахський народ, що своїми 

діями наносить непоправної шкоди цій центральноазіатській республіці, імідж 

якої і без того практично відсутній на світовій арені. Звичайний обиватель, який 

ніколи не чув про Казахстан, а тим паче не був там, вперше стикається з 

інформацією про цей край у вигляді фільму про походження Бората – 

неправдивою і перекрученою. Це викликало емоційне обурення з боку офіційної 

Астани. Як відомо, перше враження, воно хоча і буває оманливе, однак дуже 

міцно засідає в свідомості. Таким чином репутація Казахстану була понівечена і 

результат від $10 млн. [270], які були витрачені владою країни на оплату послуг 

двох PR-агенцій і кількох сторінок реклами «реального обличчя» Казахстану на 

шпальтах «New York Times» і «International Herald Tribune», видаються 

краплиною в морі у порівнянні з ефектом від повнометражного візуального 

творіння С.Коена. Більш того, подібного бюджету вистачило б аби відзняти 

повнометражний кінофільм. 

Випадок із Казахстаном показує, що невідомі у світі країни ризикують 

потрапити в подібну ситуацію, коли через інформаційний вакуум довкола себе, 

вони не в змозі контролювати власний імідж. Втім, з іншого боку, цей кейс можна 

розглядати і через призму позитивних зрушень для Казахстану. Хвиля обурення і 

критики з приводу виходу на екран картини «Борат» поступово розбавилась 

зізнаннями від керівників республіки, що фільм пішов на користь, бо скандальна 

картина все ж істотно підвищила популярність і, головне «впізнаваність» 

республіки в світі. Навіть президент країни Нурсултан Назарбаєв в листопаді 2006 

року відзначив, що поганої реклами не буває: глядачеві, за його словами, 

захочеться відвідати  республіку і побачити, як все існує насправді. Прогноз 

президента виправдався: після виходу кінофільму,  потік туристів до Казахстану 

виріс в п’ять разів [270].   

З іншого боку, згадування країни в будь-який спосіб у кінофільмах каже про 

зростання уваги до цієї країни в глобальному інформаційному полі. Наприклад, в 
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останні роки Україна все частіше стала згадуватися в кінофільмах західного 

кінематографу. Сьогодні Україна в Голлівуді з успіхом замінила екзотичну 

Албанію, яка вже занадто часто репрезентувалась американському глядачеві в 

кінематографічній формі. Контекст цих згадувань є скоріше негативним, 

українські персонажі частіше за все виступають недалекими і злодійкуватими 

людьми, шахраями, мафіозі і бандитами, а сама країна постає «конвеєром» 

представниць секс-індустрії, із низьким рівнем життя, медицини і екології 

(завдяки відомому всім Чорнобилю). Втім такий контекст також свідчить про 

певний інтерес до країни, її трендовість в глобальній громадській думці. В такий 

спосіб країна інституціоналізується в глобальному кінопросторі. В Таблиці 4.2 

наведена низка таких фільмів. 

Таблиця 4.2 

№ 
Назва 

Країна 

походження; рік 
Контекст згадування 

1 
Капітан 

Америка: 

Зимовий солдат 

 (Captain 

America: The 

Winter Soldier) 

США, 2014 

Персонаж Чорна Вдова розповідає, що 

отримала поранення після того, як хтось 

підстрелив колеса автомобіля під Одесою, 

коли вона супроводжувала ядерного інженера 

в Іран.  

В іншому епізоді той самий персонаж каже, 

що посмикала за ниточки у Києві, аби 

вирішити проблему. 

2 
Транс (Trance) 

Великобританія, 

Франція; 2013 

Антагоністи кінофільму згадують в кадрі, що 

мають на вулиці, з метою підкріплення під час 

грабування, колишніх українських морпехів. 

3 Трансформери 3. 

Темна сторона 

Місяця 

(Transformers: 

Dark of the 

Moon) 

США, 2011 

Автоботи знищують базу терористів в Ірані. 

Леннокс зустрічається із Юрієм Васкачуком, 

який каже, що в Чорнобилі мала місце 

знахідка інопланетного походження. Вони 

їдуть в Прип’ять. 

4 

Перевізник 3 

(Transporter 3) 

Великобританія, 

Франція, США, 2008 

На замовлення корпорації «Ecocorp», що 

займається переробкою та утилізацією 

відходів, викрадена Валентина – дочка 

українського міністра з охорони довкілля 

Леоніда Васильєва – щоб шляхом вимагання 

отримати офіційний дозвіл для утилізації 

отруйних відходів на території України. 
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Продовження таблиці 4.2 

5 Індіана Джонс і 

Королівство 

кришталевого 

черепа (Indiana 

Jones and the 

Kingdom of the 

Crystal Skull) 

США, 2008 

Під час знайомства з агентом комуністів 

Іриною Спалько, головний протагоніст 

кінофільму – вчений-авантюрист Індіана 

Джонс – легко розпізнає в ній уродженку 

Східної України за  особливостями її вимови. 

6 
 

Бруд і мудрість 

(Filth and 

Wisdom) 

 

Великобританія,2008 

Головним героєм фільму є український 

іммігрант Андрій, який намагається 

розкрутити свою циганську панк-рок групу. 

Сюжет фільму є переплетенням 

автобіографічних і вигаданих сюжетних ліній. 

7 
Незнайомка 

(La sconosciuta) 
Італія, 2006 

У центрі сюжету - історія української повії 

Ірини Ярошенко, яка наймається на роботу до 

Італії. Ірина потрапляє в рабство до 

авантюриста Муффи, який заробляє на 

продажу дітей, народжених від рабинь-повій. 

8 

Світло навколо 

(Everything Is 

Illuminated) 

США, Україна, 2005 

Молодий американський єврей-колекціонер 

Джонатан відправляється на пошуки жінки, 

яка в роки Другої світової війни врятувала 

його діда від нацистів в українському містечку 

Трохимбрід. Фільм знято у жанрі роуд-муві, 

впродовж хронометражу герої фільму 

подорожують начебто Україною.  

 

Кейс «Ісламська держава і повнометражний кінематограф» 

 

Один із найостанніших прикладів цілеспрямованого застосування 

кінематографічної форми, а саме стрічок «повного метру» в політичному вимірі, з 

метою просування ідей та формування певного іміджу серед громадськості інших 

країн, є пропагандистські фільми організації ІД. Станом на листопад 2014 року, ця 

організація випустила в широкий обіг два повнометражні фільми: «Дзвін мечей» 

(The Clanging of the Swords) [86] виробництва медійного агентства ІД – «Аль-

Фуркан»; і фільм «Полум’я війни» (Flames of War) [41] від студії «Аль-Хайят». 

Обидва фільми є вщент заполітизованими пропагандистськими матеріалами, які 

наводять на думку про часи використання кінематографу в якості інформаційної 

зброї. Основні цілі, які переслідують автори цих фільмів: 1) провокація США та їх 

союзників, 2) поширення інформації про квазі-країну ІД, приваблення уваги до 
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неї як країни-борця за свободу від гніту капіталістичних держав, 3) рекрутування 

по світі співчуваючих і вербування бойовиків в ряди військ ІД. Цікавість цих 

фільмів полягає у тому, що вони зроблені із додаванням сучасних спецефектів, 

якісно змонтовані, мають аудіо рядок і виглядають як продукція американських 

кіновиробників, на кшталт багатомільйонних блокбастерів. В фільмах ІД є 

повітряні зйомки, уповільнені сцени вибухів, відзняті із різних кутів, кадри, що 

відзняті під перехресним вогнем, графіка і повтори. Також фільми 

супроводжуються субтитрами. Головна відмінність цих фільмів від голлівудських 

бойовиків, це те, що вони є цілком документальними. Не фільмами жанру 

мок’юментарі [274], а реальними зйомками війни, що має місце зараз на територій 

Сирії та Іраку. Декотрі сцені переповнені насиллям, зображенням вбитих осіб та 

сценами страти. За цими ознаками фільми ІД наближаються до категорії снафф-

відео [126]. Серед іншого, в кадрі часто з’являється прапор ІД – візуальний 

репрезентатив цієї організації.  

Приклад двох фільмів ІД є дуже показовим в сенсі використання 

можливостей, які надає кінематограф. Окрім фільмів, медіа-агентство «Аль-

Фуркан» також випускає англомовний аудіо-контент і високоякісні періодичні 

видання задля поширення ідей та поглядів ІД. Втім, кінематографічна форма, що 

використовується представниками ІД, виконує значно важливішу функцію в 

руках апологетів ІД. Репрезентуючи документальний відеоряд в оформленні 

голлівудського бойовика, студія «Аль-Хайят» свого роду нормалізує і легітимізує 

показане, демонструючи тортури і «подих війни» в захоплюючому та звичному 

варіанті для непідготовленого глядача. Десятки років західна кіноіндустрія 

продукує фільми-блокбастери, в яких смерть людини вже стала звичним явищем. 

Втім, це явище дотепер залишалось нереальним, оскільки фізично актор не гинув 

під час зйомки умисно. ІД цю нереальність в своїх фільмах перетворює на 

реальність, обрамляючи сюжет в обгортку фільмів жанру «поп-корн». Кадри із 

фільмів «Дзвін мечей» і «Полум’я війни» дійсно нагадують кадри із якогось 

чергового фільму про війну (див. Рисунок 4.1 і Рисунок 4.2). 



 151 

 

Рисунок 4.1 – Кадр із фільму 

 «Полум’я війни» 

(Flames of War, 2014) 

Рисунок 4.2 – Кадр із фільму 

«Невтримні 3» 

(The Expendables 3, 2014) 

Що особливо слід додати, обидва фільми мають політичний підтекст, в 

річищі сюжету персонажі звертаються до президента США Б.Обами із критикою 

його зовнішньополітичної доктрини та погрозами продовжити вбивства громадян 

США, якщо армія США не припинить бомбардування позицій «країни» ІД [41]. 

Навіть якщо ці фільми виходять з під виробництва невизнаної країни, але 

визнаної терористичної організації, відгук вони отримують від самих справжніх 

політичних і державних представників. 

 

4.2 Прийоми плейсбрендингу в кінематографі  

 

Плейсбрендинг як напрям державної політики, який комплексно і стратегічно 

займається просуванням бренду країни та його елементів, має широкий спектр 

інструментів і комунікаційних каналів задля впливу на цільову аудиторію. 

Існують різноманітні засоби плейсбрендингу: реклама і маркетингові комунікації, 

архітектура і великі заходи світового рівня, експортні товари країни. Також 

виділяють інноваційні та удосконалені засоби плейсбрендингу [250, c.33]. Серед 

них – кінематограф. Кінематографічна форма є однією із найефективніших в 

процесах впливу на масові аудиторії і формування міжнародного іміджу країни. 

Кіноіндустрія сприяє посиленню бренду країни, це стає помітною тенденцією 

останніх років [269]. Країни Європи, Південної Африки, Азійського та 

тихоокеанського регіонів як-то Франція, Німеччина, Нігерія, Південна Корея, 
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Японія тощо, застосовують кіноіндустрію в якості «розважальної (культурної) 

дипломатії» (від англ. entertainment diplomacy) не тільки виробляючи власні 

кінофільми, але й створюючи різноманітні кінофестивалі, які покликані як ставати 

точкою зустрічі культур, міжнародного та міжцивілізаційного діалогу, так і 

привертати увагу закордонної громадськості до країни, де відбувається 

кінофестиваль [269, с.66]. Наприклад, враховуючи конфлікт ідентичностей між 

Китаєм та Японією та його поглиблення, уряди обох країн провадять політику 

«послідовної апроксимації» (successive approximation) [216, c.199], завдяки якій 

взаємна напруга зменшується за рахунок поетапного зростання двосторонніх 

зв’язків в сферах торгівлі, освіти, туризму і культури, зокрема. В цьому контексті, 

китайські селебрітіс і кіноактори є постійними відвідувачами Токійського тижня 

кіно [216, c.200]. 

Участь кінокартини в кінофестивалі, зокрема класу «А», також підвищує 

бренд країни на міжнародній арені, оскільки, з одного боку, фільм потрапляє в 

дискусійне поле критиків та експертів з усього світу, а отже ім’я країни постійно 

знаходиться на вустах у громадськості. До того ж, інформація про участь 

вітчизняного фільму в кінофестивалі класу «А» підіймає рівень позитивного 

сприйняття держави в очах самих її мешканців, посилює їхню гордість за 

міжнародний авторитет держави. 

Долучаючи кінематограф до практики плейсбрендингу, ми кажемо про 

перманентне і стратегічне застосування кіно, окреслення певних правил гри на 

полі формування іміджу країни за кордоном. Поодинокі казуальні спалахи у 

вигляді популярних кінострічок, які отримують широку світову аудиторію не 

можуть справлятися із масштабною діяльністю з підтримки бренду країни та 

боротьби за зовнішнього споживача. 

Існують фільми – загальнолюдські узагальнення, або метафори, для яких 

місце дії немає значення. Дія таких може розгортатися в літаку – «Повітряний 

маршал» (Non-Stop) [66], в автомобілі – «Лок» (Locke) [58], навіть у домовині – 

«Похований живцем» (Buried) [33]. А є фільми, для яких країна, де розгортається 

сюжет, має велике значення. Є також фільми, для змісту яких місце дії значення 
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немає, але автори воліють підкреслити, де саме відбувається дійство. Згадування 

бренду країни може приймати різні форми. Найпопулярнішою та відомою 

ознакою кожного бренду країни є назва цієї країни. На аналізі сучасних 

популярних кінострічок ми класифікували варіанти розміщення країни в 

кінематографічній формі.  

1. Згадування країни в назві кінофільму. 

Приклад: «Хай живе Франція!» (Vive la France) [103], «Австралія» (Australia) 

[26], «Доброго ранку, В’єтнам» (Good Morning, Vietnam) [45], «З Африки» (Out of 

Africa) [69], «Одного разу в Америці» (Once Upon a Time in America) [68]. 

2. Демонстрація географічної або контурної мапи в кадрі із 

пропорціями країни та згадкою її назви. 

Приклад: Євротур (EuroTrip) [39]. Рисунок 4.3  

 

Рисунок 4.3 

3. Напис назви країни або її міст/регіонів (субтитри) в кадрі. 

Приклад: Квант милосердя (Quantum of Solace) [77]. Рисунок 4.4 

 
Рисунок 4.4 
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Приклад: Годзила (Godzilla) [44]. Рисунок 4.5 

 

 
Рисунок 4.5 

4. Згадка країни чи її складових персонажем кінофільму (аудіальний 

прийом) 

Приклад: Війна світів (War of the Worlds) [104]. Таблиця 4.3  

Таблиця 4.3 

Оригінал Переклад 
93 

00:08:18,546 --> 00:08:21,340 

<i>The UKRAINE, 

a country of some 52 million people,</i> 

94 

00:08:21,549 --> 00:08:23,509 

<i>is in almost total blackness tonight,</i> 

95 

00:08:23,718 --> 00:08:25,928 

<i>in the wake of a series 

of freakish lightning storms</i> 

 

 

100 

00:08:40,526 --> 00:08:43,696 

<i>As in the UKRAINE, there are 

scattered reports that the EMP here</i> 

101 

00:08:43,946 --> 00:08:47,366 

<i>was followed by seismic activity 

on the scale of an earthquake,</i> 

102 

00:08:47,575 --> 00:08:51,329 

<i>measuring 6.5 on the Richter scale. 

86 

00:07:59,567 --> 00:08:02,445 

"" УКРАЇНА, де проживають 

більше 52 мільйонів осіб,.. 

87 

00:08:02,487 --> 00:08:04,523 

... сьогодні повністю занурилася в морок 

88 

00:08:04,567 --> 00:08:06,842 

... через серію незвичайних грозових атак... 

 

 

 

93 

00:08:20,647 --> 00:08:23,684 

До нас надходять розрізнені повідомлення, 

що в УКРАЇНІ після спалаху ЕМІ... 

94 

00:08:23,927 --> 00:08:27,203 

... була зареєстрована 

сейсмічна активність,.. 

95 

00:08:27,407 --> 00:08:31,002 

... схожа на землетрус силою шість з 

половиною балів за шкалою Ріхтера. 
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5. Демонстрація державних символів, які мають сильну асоціацію із 

країною – культурний ландшафт. 

Приклад: Титанік (Titanic) [93]. Рисунок 4.6 

 

Рисунок 4.6 

Приклад: Льодовиковий період (Ice Age: Continental Drift) [51]. Рисунок 4.7 

 
Рисунок 4.7 

Приклад: Місія нездійсненна: Протокол Фантом (Mission: Impossible – Ghost 

Protocol) [62]. Рисунок 4.8 

  

Рисунок 4.8 

https://my-hit.org/film/3225/
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Приклад: Ріо (Rio) [79]. Рисунок 4.9 

 

  
Рисунок 4.9 

 

6. Розгортання сюжету на тлі країни, тобто країна стає 

«персонажем» стрічки. У цьому випадку формується специфічна 

анізотропна середа. Ця середа виступає як самостійний «герой», 

поведінка якого в підсумку визначає весь лад і сюжетну траєкторію 

твору [139, c.153]. 

Приклад: На узбіччі (Sideways) [83], Велика краса (La grande bellezza) 

[56], Щоденники мотоцикліста (Diarios de motocicleta) [37]. 

В свою чергу ми пропонуємо ще один варіант розміщення бренду країни – її 

назви – в кінематографічній формі. В кінці кінострічки вказувати на початку 

субтитрів, що фільм, а саме його ландшафтні і натурні, а не студійні зйомки, 

відбувалися в такій-то країні. Це допоможе ще раз акцентувати увагу глядача на 

місці, де відбувалась дія фільму, співставити побачене із попередніми 

стереотипічними уявленнями про країну, сформувати новий імідж цієї країни. 

Також згадка про реальні місця зйомки допоможе уникнути плутанини серед 

апологетів туризму, що викликаний кіно (film-induced tourism). Багато фільмів 

насправді знімаються не там, де відбувається сюжет стрічки. Це пов’язано із 

багатьма факторами створення кінофільмів такими, як податкове законодавство 
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країн, більш вигідними умовами зйомок, логістичними процесами, 

інфраструктурою і людським фактором. Достеменно відомо, що велика кількість 

художніх фільмів Голівуду, знімалась в Канаді або Будапешті, оскільки тамошнє 

законодавство надає значні пільги кіновиробникам, а архітектура місцевих міст 

схожа на види Нью-Йорка або Лос-Анджелеса, знайомі мільйонам із кінофільмів. 

Якщо подивитися перелік локацій, на який знімався той чи інший фільм, можна 

дійти висновку, що деякі із них взагалі не знімалися в місцях, в яких вони повинні 

були б зніматися, виходячи із сюжету або назви кінофільму. Наприклад, 

кінофільм «Хоробре серце» (Braveheart) [32] розповідає про боротьбу Шотландії 

за незалежність проти англійського панування за часів короля Едуарда 

Довгоногого. За сюжетом, ватажком шотландців є Вільям Воллес – реальна 

історична постать, яка жила в період з 1270 по 1305 роки [224]. Більшість 

матеріалу для цього фільму було відзнято в Ірландії, що не заважає  туристам 

донині відвідувати Шотландію з надією отримати досвід контакту із місцевістю, 

яка нібито зображена в кінофільмі [262, c.234]. Тут виникає декілька ідеї з цього 

приводу. По-перше, як ми бачимо із цього прикладу, можна зробити припущення, 

що глядач, зазвичай, не має тенденції перевіряти автентичність локацій, 

показаних за сюжетом, із тими, де насправді знімався матеріал для кінофільму. 

По-друге, виходить, що бенефіції у вигляді кінотуризму отримує місцевість, яка 

навіть не була жодного разу відзнята для кінофільму, у вигляді туристів і 

фінансових надходжень від їхнього перебування. Цей факт, на наш погляд, 

якнайкраще підтверджує тезу про мотиваційну силу кінофільмів і вплив кіно на 

рішення аудиторії. І, по-третє, чи погодиться глядач відвідати Ірландію, якщо 

знатиме, що саме там відбулися зйомки, а отже мальовнича природа, будівлі і 

декорації знаходяться власне там. Чи погодиться він на мандрівку до «фальшивої 

Шотландії», яку було створено кінематографом в Ірландії? І таких прикладів 

досить багато в кіносвіті. Філіппіни демонструвалися у якості В’єтнаму у фільмі 

«Взвод» (Platoon) [73], а матеріал для фільму «Врятувати рядового Раяна» (Saving 

Private Ryan) [82], сюжет якого розгортається довкола подій висадки військ 

союзників у Нормандії під час Другої світової війни, майже цілком було відзнято, 
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знову ж таки, в Ірландії, в той самий час, як у Франції режисер фільму провів 

лише день [196, c.31]. Дін МакКаннел (Dean MacCannell), професор 

Каліфорнійського університету у Девісі, в книзі, присвяченій теорії туризму 

зауважує, що відвідувачі місцевості, зазвичай, стають дуже розчаровані, якщо не 

бачать на місцевості того, що було показано на екрані у кінофільмі [271, c.7]. 

 

4.3 Виклики для використання кінематографу як інструменту 

плейсбрендингу 

 

В умовах зростання конкуренції, країни, що репрезентують свій бренд, 

змушені шукати нові шляхи звертання до споживача, альтернативні звичайній 

рекламі. У цьому світлі, кінематограф, як засіб пропаганди, що мав місце під час 

Світових і Холодної війн, зараз набуває нової характеристики — провайдерства 

бренду країни. Кіно само стає великим рекламним роликом курортів, «культурних 

столиць» країни, її населення й історії. У цьому ми цілковито погоджуємося із 

твердженням вітчизняного політичного експерта та екс-депутата Дмитра Видріна, 

який вважає, що головний іміджмейкер будь-якої країни – це кіно, саме з його 

допомогою створюють міфи [141]. Втім існують певні ризики та виклики 

використання кінематографічної форми як інструменту плейсбрендингу.  

По-перше, присутність у великому фільмі, вочевидь, престижніше, але ефект 

від реклами в серіалі (та й взагалі на ТВ) легше «моніторити»: пройшов ефір у 

суботу, а в понеділок товар купили – виходить, спрацювало. «Ефекту» ж від 

фільму доводиться чекати рік і більше; до того ж, якщо на передодні виходу 

стрічки комунікатором задіяні й інші рекламні потужності, не завжди легко 

виявити, які саме з них вплинули на бажання реципієнта. Однак у порівнянні з 

іншими каналами реклами, кіно має вагомий плюс на свою користь, а саме 

«довголіття» – комерційний період життя одного фільму вимірюється в рамках 6-

8 років і в цей час відбуваються прокати в кінотеатрі, випуски на відеокасетах, 

покази на телебаченні, тощо. На відміну від газети та ТВ-шоу, які вже наступного 

дня стають неактуальні, кінофільм продовжує своє існування, а змінюється тільки 
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аудиторія, покоління глядачів. Як зазначає Річард Батлер (Richard W. Butler) [207], 

кінофільми як візуальні медіа більш важливі для потенційного туриста, ніж 

друковані джерела інформації тому, що вони схильні бути більш 

правдоподібними. На екрані глядач бачить місцевість такою, якою вона є, 

незважаючи на деякі декораційні зміни. Головне, що він бачить візуальний образ і 

одразу робить висновки. З друкованим словом ситуація дещо інакша, оскільки 

може трапитися ситуація, коли посилання до аудиторії не відповідали дійсності. 

Споживач читав інформацію про країну, яку змальовували лише з позитивної 

сторони, формулював собі певний образ, який бажав побачити під час подорожі, 

але стикався з протилежною стороною медалі – бренд-інформація немала нічого 

спільного з реальністю. Обіцянки потенційному споживачу не підкріплювалися 

реальними здобутками. Показова історія трапилась із одним британським 

блогером. Він побачив брошуру-путівник, видану до Євро-2012, і так здивувався 

обіцяному комфорту і розвагам, що вирішив провести свою відпустку в Україні. 

Після чого написав у своєму блозі: «Україна – це нація брехунів. Не треба туди 

їхати» [134]. 

По-друге, таким викликом може стати нерозвиненість кіноіндустрії в країні 

та відсутність відповідної інфраструктури та кваліфікованої сили. Наприклад, 

маючи дешеву й кваліфіковану робочу силу, кілька природних зон, від гір до 

степів, море, теплий клімат, в Україні цілком могли б побудувати дуже серйозну 

кіноіндустрію або мережу кіностудій задля приваблення зйомочних груп із інших 

країн, заробляючи таким чином на податках, як це робить Угорщина [280]. Однак 

український національний кінематограф залишається на узбіччі світової 

кіноіндустрії. 

По-третє, викликом стає ірраціональність людської поведінки. У всіх 

випадках, коли мова йде про вплив ідей на сприйняття зовнішнього світу і 

конкретний імідж окремих країн, необхідно враховувати елемент ірраціональності 

в поведінці людей. Іншими словами, ми лише припускаємо, що бренд країни, 

розміщений в кінофільмі, так само як і сюжет окремого фільму в дійсності вплине 

на життя людини в сенсі прийняття останньою рішень, пов’язаних із 
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пересуванням до країни-референта бренду. У цьому випадку можна лише казати, 

що існують приклади встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

намаганням країни сформувати позитивний імідж країни на міжнародній арені і 

відповідною рефлексією з боку міжнародного суспільства. Очевидно, що не 

можна розглянути абсолютно весь соціально-філософський та психологічний 

комплекс можливих напрямків впливу ідей на поведінку людини, соціальних 

груп, суспільств і держав, у тому числі і сфері міжнародних відносин. Крім того 

слід відзначити підвищення освітнього рівня мільйонів людей в багатьох країнах, 

а також їхню вибагливість при виборі жанру кінофільмів та країни виробника.  

По-четверте, розвиток комунікаційних систем та мережі Інтернет дає 

виключні можливості перевірити, наскільки показана країна в кіно співпадає із її 

реальним положенням. Безліч соціальних мереж, форумів і інформаційних сайтів 

надають шанс глядачеві ще до фізичного візиту в країну дізнатися про неї майже 

все і порівняти отримані дані із власним іміджем окремої країни. Також 

виникають проблеми із вимірюванням аудиторії кінофільму. Супутникове 

телебачення, де існують спеціальні кіно-канали, розбиті за жанровою 

приналежністю, що працюють цілодобово, а також Інтернет, де завдяки сучасним 

технологіям, клієнт може отримати безкоштовний (проте, зазвичай нелегальний) 

доступ до кінофільмів, минаючи цензуру, державні кордони і культурні 

особливості. Такий вільний доступ до кінофільмів, між тим, ускладнює процес 

оцінювання розмірів аудиторії, яка мала контакт із кіно. Якщо у ранні роки 

існування кінотеатрів аудиторія вимірювалась касовими надходженнями, і це 

створювало певне уявлення про кількість контактів глядачів із фільмом, то зараз є 

щонайменше три варіанти плати за перегляд: купівля дисків з фільмами в 

офіційних точках дистрибуції, платна підписка до кабельних і супутникових 

мереж і платний перегляд в Інтернеті на сайтах-партнерах кінокомпаній. Проте 

повноцінну інформацію про кількісні розміри аудиторії того чи іншого фільму, як 

це було у 30-40-х роках ХХ століття отримати наразі стає все важче саме завдяки 

величезному і неосяжному процесу вільного розміщення кінофільмів в мережі 
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Інтернет на незаконній основі. Вимір аудиторії ускладнюється ще й тим, що її 

більшість може знаходитись за національними кордонами. 

По-п’яте, потужним викликом можуть стати дії на пониження іміджу країни-

конкурента іншим міжнародним актором. Наприклад, з початком Холодної війни 

акценти голлівудського кіно кардинально змінювались. З 1945 – 1985 рр. розвиток 

отримала яскраво виражена антирадянська й антикомуністична пропагандистська 

кампанія в американському кіно. У різному ступені це проявлялося у фільмах 

практично будь-якого жанру. В свою чергу, СРСР не залишався у стороні. В 

вісімдесятих роках XX століття антизахідні тенденції в радянських медіа текстах 

чітко придбали «військово-морський контекст». Військове протистояння на морі – 

чи не єдина сфера, де в СРСР із американцями існував якийсь паритет, де вони 

виступали на рівні. Наразі існує подібна ситуація, коли в американських фільмах 

зображуються країни Близького Сходу в непривабливому світлі. 

По-шосте, слід враховувати теорію «чорних лебедей» Насіма Талеба (Nassim 

Taleb) [300] про існування рідкісних і несподіваних подій зі значними наслідками, 

які всі потуги із плейсбрендингової діяльності можуть звести нанівець. «Чорні 

лебеді» – непередбачувані події, які дають поштовх історії та змінюють життя 

кожної людини, хоче вона цього чи ні. Катастрофа в країні, військовий конфлікт, 

несподівана смерть лідера країни, фінансова криза – і ще десятки різноманітних 

подій можуть вплинути на те, як буде сприйматися країна рештою світу. Такі 

події можуть призвести до відсторонення від країни, повернути увагу до якої не 

вдасться навіть через призму кіноекрану. 

По-сьоме, на заваді плейсбрендингу може стати фактор географії. Країни не 

можуть змінити своє географічне положення і це може знижувати можливості 

країни повноцінно долучитися до глобальної спільноти і міжнародних процесів. 

По-восьме, особи і органи, відповідальні за покращення іміджу країни в світі 

й надалі будуть віддавати перевагу спрощеному підходу до плейсбрендингу, 

зводячи довготривалий процес до низки публікацій в закордонних виданнях із 

гучними і поважними назвами, який, в свою чергу, досить часто представляє 

собою звичайне шарлатанство і викачування грошей із бюджетів країн та міст. 
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Цей процес дуже гарно описує С.Анхольт в колонці редактора журналу «ПБПД»: 

«Офіційні представники урядів різних країн часто розповідають мені історії про 

те, як до них звертаються такі собі «дослідники», які шукають можливість 

створити спеціальну статтю для, зазвичай, престижних міжнародних газет 

або бізнес-журналів про надзвичайну красу країни, її дивовижні можливості для 

відпочинку або здоровий інвестиційний клімат. Як правило, згодом стає 

зрозумілим, що ці «дослідники» насправді ж представляють собою агентів з 

продажу або комунікації медіа компаній, які мають посвідчення і дозвіл 

престижного видання на створення подібних рекламних додатків країн за своїм 

ім’ям.» [188, c.169]. Звичайно ж, ні про який плейсбрендинг в цьому випадку не 

можна казати, адже нічого з «високих цілей», які уряд країни повинен ставити 

перед собою, використовуючи плейсбрендинг як напрям державної політики, 

досягнуто не буде. Навпаки, подібні «проплачені» публікації створюють мізерний 

ефект і, скоріше за все, є діяльністю заради одномоментної вигоди вузького кола 

зацікавлених осіб.  

По-дев’яте, одним із найголовніших викликів для всієї галузі плейсбрендингу 

є створення умов, при яких країни із невідомими брендами зможуть конкурувати 

із найвідомішими країнами в світі на більш-менш однаковому рівні, досягаючи 

рівня пізнавання бодай середніх гравців. 

Крім того, важливим питанням залишається роль політичного режиму в 

країні, яка реалізує плейсбрендинг. Якщо ми кажемо про потенційний м’який 

контроль за складовою спеціальних фільмів з боку держави, то виникає 

закономірне питання – демократія є «другом»  чи «ворогом» плейсбрендингу? 

Адже логічно, що при недемократичних режимах керувати і контролювати 

кінематографічну форму є простіше і ефективніше, аніж в таких країнах, де 

контроль за свободою слова і самовираженням є слабкішим, а отже будь-яка, 

навіть аматорська кінострічка, може опинитися в глобальній мережі і підірвати 

імідж країни. 

Наостанок зауважимо, що якщо країна серйозно налаштована підвищувати 

власний міжнародний імідж, вона повинна концентруватися на розвитку товарів 
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та послуг у купі із маркетингом, аніж переслідувати химеру спрощеного 

«брендингу». Тільки послідовний, узгоджений і безперервний потік корисних, 

помітних, якісних і, перш за все, відповідних до викликів часу, ідей, продуктів, і 

політик може, поступово, підвищити репутацію країни, яка виробляє їх. На думку 

С.Анхольта, цей процес для країн складається із трьох головних компонентів: 

Стратегії, Суті, Символічних акції [179, с.7]. 

Стратегія – розуміти, чим є країна і де вона знаходиться в реальності, з 

урахуванням її внутрішнього та зовнішнього сприйняття. Це знання допомагає 

зрозуміти, чого країна хоче досягти і яке місце обіймати в глобальній ієрархії 

держав.  

Суть – це ефективна реалізація Стратегії у вигляді нових підходів в 

економіці, правовій та політичній сферах, реформах і новітніх розробках в 

соціокультурному та освітньому середовищі. Все це імплементується за рахунок 

реформ, зміни законодавства, розвитку підприємницької діяльності тощо. 

Символічні акції – особливі компоненти Суті, які мають внутрішню 

комунікативну силу: це можуть бути інновації, нове законодавство, реформи, 

інвестиції, нові інститути чи політика, які особливо незабутні, актуальні, 

зворушливі, дивні або драматичні. Найголовніше, вони символізують Стратегію: 

вони в той же час є одним із компонентів національної історії, яку країна розказує 

світові і, одночасно, засіб цю історію доносити до аудиторії. Прикладом може 

слугувати Естонія, яка задекларувала вільний доступ до Інтернету як право 

людини. Інший приклад – рішення ірландського уряду звільнити художників, 

письменників і поетів з податку на прибуток для того, щоб довести повагу 

держави до творчого таланту людини [179, с.8]. Додамо, що як свідчить досвід, 

одна символічна акція рідко досягає будь-якого тривалого ефекту. Кілька дій або 

акції повинні виходити з багатьох різних секторів, щоб побудувати цілісну і 

правдоподібну картинку місця для закордонного споживача іміджу країни; вони 

(акції) також повинні продовжуватися в безперервній послідовності протягом 

багатьох років. Символічні дії ніколи не повинні бути порожніми, вони повинні 

бути радше комунікативною речовиною, а не тільки спілкуванням із аудиторією. 
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Уряди не повинні робити речі, суто для бренду або заради бренду країни. Кожна 

ініціатива та дія мають перш за все бути зроблені для реальної мети в реальному 

світі, вирішувати дійсно існуючу проблему, інакше така акція ризикує бути 

нещирою і сприйматися як пропаганда (не кажучи вже про використання грошей 

платників податків, за які, зазвичай і втілюються чиновниками в життя ініціативи 

довкола бренду та іміджу країни). Таким чином, імідж країни буде ефективним і 

достовірним, якщо він вписується в традиційний спосіб організації життя країни, 

форми її існування та систему цінностей. 

 

Висновок 

 

Проаналізовані кейси Австралії і Нової Зеландії демонструють позитивні 

сторони співпраці кінематографу та плейсбрендингу. Також приклад цих країн 

демонструє, що держава може активно сприяти поширенню бренду країни за 

кордоном, використовуючи можливості, які надає кіноіндустрія. Таким чином 

вдається вирішити одразу декілька задач: формування позитивного іміджу країни 

і розвиток національного кіновиробництва. У цьому зв’язку вивчення 

комунікативних можливостей кінематографа представляється завданням 

державної важливості. Виявлення комунікативних елементів кінофільмів, які 

впливають на глядацьку аудиторію і формують її, стає одним із першочергових 

завдань перед кінематографом як стратегічної галузі. 

Приклад Австралії доводить, що ініціатива держави може ефективно 

реалізуватися. Натомість приклад Нової Зеландії і фільму «Володар перснів» 

демонструє, що плейсбрендингова кампанія може виникнути на результатах 

вдалого за багатьма показниками кінофільму, який отримав поширення в світі і 

привернув увагу світової спільноти до місця, де фільм було відзнято. Вчасно 

виявивши тенденцію і підключивши державні ресурси, Нова Зеландія опанувала 

хвилю уваги до власної країни і змогла побудувати ефективну плейсбрендингову 

кампанію.  
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Також в результаті дослідження, виявляється наочним зростання уваги в 

кінофільмах до України, втім, контекст згадування країни не сприяє формуванню 

позитивного іміджу серед іноземних глядачів. До того ж, переважним чином 

Україна представлена у кінофільмах іноземних кіноіндустрій, тобто майже 

відсутнім є шанс впливати на характер зображення країни в цих стрічках. Це в 

котрий раз привертає увагу до проблем українського кінематографу, який має 

відновлювати свій потенціал і прагматично використовуватися задля поширення 

позитивних символів молодої української держави. 

Крім того, дисертантом продемонстровано, що існують негативні приклади 

використання кінематографічної форми в процесах плейсбрендингу, які 

призводять до відчутних проблем із сприйняття країни рештою світу, спотворює 

сприйняття її бренду серед цільових груп та нівеченню загального міжнародного 

іміджу. Приклад застосування «ІД» кінематографії задля залякування і шантажу, а 

також вербування сторонників є вкрай неприйнятною і негативною формою 

використання кінофільмів політичними акторами в системі міжнародних 

відносин. 

Класифікація прийомів плейсбрендингу в кінофільмах, яка розроблена 

автором на основі контент-аналізу фільмів, демонструє поліваріативність і 

подальшу перспективність із залучення продукції кіноіндустрії в рамках м’якої 

конкурентності на глобальній арені. Виявлено, що бренд країни можна виразити в 

кінематографічній формі в декілька різних способів. 

Також продемонстровані виклики і загрози, які можуть стояти на шляху до 

реалізації стратегічних плейсбрендингових практик. Оскільки країна не в змозі 

контролювати кожний аспект своєї ідентичності та іміджу, який існує в 

громадській думці світу, плейсбрендинг представляє собою спробу контролювати 

елементи іміджу країни, які можуть бути контрольованими, з метою 

затьмарювати будь-які потенційні негативи. Країни не можуть змінити своєї 

географічної приналежності, проте вони можуть знайти свій, постмодерновий 

raison d'être (з фр. – сенс), який не тільки надихне власні народи, але й 

пошириться на решту світу. 
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ВИСНОВКИ 

У глобальному світі більшість людей та організацій не мають часу, щоб 

дізнатися багато про інші місця. Ми всі «пливемо» в складному сучасному світі, 

озброєні кількома простими кліше, і вони утворюють фон наших думок, навіть 

якщо ми не повною мірою це усвідомлюємо.  

Більшість людей в переважній більшості країн навіть не дуже зацікавлені в їх 

власній країні, не кажучи вже про понад двісті інших країн по всьому світу. Люди 

зацікавлені в їх власному житті, своїх сім’ях, своїх сусідах. Так, люди іноді 

думають про США, Китай або Афганістан, Францію, Україну або інші країні, що 

регулярно потрапляють в стрічки новин. Дійсно, вони іноді замислюються про 

сусідні країни або ті країни, де живуть друзі або родичі, чи інші країни, які вони 

хотіли б відвідати одного разу в якості студентів, туристів або експатів. Зазвичай, 

інформацію про інші країни пересічні громадяни отримують через канали 

комунікації, які формують загальний дискурс сприйняття світу: через ЗМІ, 

телебачення, Інтернет, серіали та кінофільми. Саме через призму згаданих каналів 

комунікації людство переважним чином сприймає оточуючий світ, «контактує» із 

ним, формує власні уявлення про країни та їх населення, поширює це знання і 

посилює стереотипи. 

Проблема визначення ефективності залучення кінематографу до процесів 

формування міжнародного іміджу країни як дієвого інструменту в рамках 

плейсбрендингу досі не підіймалася як цілісний предмет аналізу на теренах 

вітчизняного наукового середовища.  В умовах глобалізації ціллю формування 

позитивного іміджу країни є створення такого сприйняття країни цільовими 

аудиторіями, яке буде сприяти досягненню успіху в широкому сенсі розуміння 

цього слова. Це може бути досягнення політично значимих цілей на міжнародній 

арені або ж вирішення внутрішніх економічних і політичних проблем держави. 

Ефективний і чітко визначений імідж допомагає вселити цільовим аудиторіям 

бажане сприйняття країни, при цьому пристосовуючи суспільство країни та 

державні органи до корекції внутрішньої та зовнішньої політики з метою 

виконання визначених перед іміджем задач та цілей. Важливим фактором при 
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цьому є правильний вибір каналу комунікації, через який країна буде 

демонструватися цільовим аудиторіям. 

Реалізувавши методологічний синтез теорії неоліберального 

інституціоналізму, методів візуального і семіотичного аналізу рухомих 

зображень, стало можливим проаналізувати і визначити роль кінофільмів в 

плейсбрендинговій діяльності. Кінематограф, який активно і відверто 

використовували як знаряддя пропаганди в інтересах підтримання політичного 

курсу країни і дискредитації опонентів в очах широких верств населення за часів 

війн та збройних конфліктів ХХ століття, наразі заново набуває тієї позитивної 

ролі інструментарію мистецтва кіно, здатного спонукати і мотивувати своєю 

продукцією – кінофільмами – глядачів до конкретних дій як-то відвідування країн 

світу тощо, реалізуючи цим гносеологічну функцію кіно. Паралельно відбувається 

формування позитивних уявлень про країну, якщо вона продемонстрована в 

кінематографічній формі як безпечна, цікава, захоплююча. Сучасними 

актуальними рисами іміджу країни будуть ті, які безпосередньо пов’язані із 

глобальними проблемами людства та їх вирішенням. Серед них – орієнтація на 

позитивні етичні ідеали, демонстрація духовного досвіду цивілізації, неагресивна 

взаємодія зі світом, вирішення проблем не за рахунок сили або тиску на слабкіші 

країни, що розвиваються; протидія тероризму та екологічній катастрофі, 

підтримання культурного різноманіття та екологічного різнобарв’я. Подібний 

імідж країни серед громадян країн світу формує лояльну аудиторію по 

відношенню до країни-комуникатора.  

З огляду на це, в дисертації визначено роль іміджу країни в контексті 

міжнародних відносин та визначені чинники та інструменти формування 

міжнародного іміджу країни, до яких відносяться інформаційно-комунікативні 

технології, в тому числі цілеспрямовані інформаційні потоки і створення 

інформаційного поля довкола суб’єкта плейсбрендингу. Так, імідж є складовим 

елементом репутаційного капіталу країни, наріжним компонентом і одночасно 

ефективним елементом політики м’якої сили, який діє не тільки на 

раціональному, але й емоційно-психологічному рівні і впливає на загальний 
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розвиток країни. А в контексті міжнародних відносин він може призводити як до 

наочних втрат, та і здобутків країни, адже стосунки між головними акторами 

міжнародних відносин можна описати з точки зору сприйняття країн одна одної 

за найпростішою категорією «ворог – союзник». Іншими важливими площинами 

міжнародних відносин є категорії «дружелюбність/гостинність» та 

«міць/слабкість». Імідж, який активується в свідомості при згадуванні країни, 

викликає відповідну реакцію і спонукає до характерних дій по відношенню до неї. 

Тому існують приклади, одним із найпомітніших в новітній історії міжнародних 

відносин є сучасний стан міжнародного іміджу Російської Федерації, який 

доповнився категоріями агресії, окупації території сусідніх держав, що призвело 

до відповідних кроків світового суспільства, реалізованих у вигляді трьох пакетів 

санкцій, виключення країни з ряду міжнародних організацій. 

Також з поміж іншого, імідж країни виконує такі важливі функції, як:  

- Номінативну – імідж позначає, виокремлює, відбудовує, 

диференціює країну з поміж інших, демонструє її відмінні риси 

та якості;  

- Естетичну, в якій виражається місія іміджу – облагородити 

враження, яке виникає у цільової аудиторії від згадки або 

контакту із країною;  

- Адресну – імідж пов’язує країну із її цільовою аудиторією.  

Крім того, позитивний імідж країни сприяє виникненню «ефекту країни 

походження», що створює додану вартість до товарів та послуг, які вироблені або 

виконані в цій країні. 

Проаналізовані в дисертації ґенеза іміджу країни та аналіз дискурсу іміджу 

країни на міжнародній арені, вказують на той факт, що формування та 

інституціоналізація цього елементу стратегічного капіталу країни обумовлюються 

трансформаціями в системі міжнародних відносин, тяжінням до постмодерного 

укладу життя, який сприяє «м’якому» впливу на політичне, соціальне і культурне 

середовище як однієї країни, так і їх сукупностей. Додамо, що імідж країни та 

імідж держави не є синонімами і не повинні взаємозамінюватися, оскільки є суть 



 169 

різними поняттями. Більше того, доведена істотна відмінність між термінами 

«бренд країни» та «імідж країни», які переважним чином використовуються як 

однакові. Так, під час написання роботи визначено, що «бренд країни» – це 

концептуальна дійсність, яка реально існує і створює позитивні, унікальні і чітко 

відмінні асоціації в свідомості споживача. Натомість «імідж країни» – це 

невідчутна сукупність вражень від країни, ментальний портрет, прототип або 

прообраз того, як можуть виглядати ці враження від країни. Ієрархічно в ідеалі 

спочатку формується «бренд місця», потім він представляється на міжнародній 

арені і постійно підкріплюється кожним носієм бренду місця, формуючи «імідж 

місця» таким, яким його хочуть бачити зацікавлені групи, а також ті агенти 

бренду місця, які, власне, займались його формулюванням. 

Зростання впливу несилових факторів зовнішньополітичної діяльності, 

дипломатії розваг, а також впливу культури на загальносвітові соціально-

економічні процеси, зробили імідж країн засобом відстоювання національних 

інтересів. Серед трендів сучасного світу помітним є перехід до «розумної сили» 

(smart power), в контексті якої актори реалізують синтез жорсткої та м’якої сил в 

підходах до реалізації зовнішньої політики.  

На основі «зіркової моделі» Ю.Елізур доведено, що багатогранний імідж для 

країни є більш ефективним, оскільки дозволяє балансувати між позитивними і 

негативними складовими іміджу країни, боротися із стереотипами, не даючи 

змоги реципієнту фокусуватися на проблемних якостях країни. Це ще раз 

підтверджує, що просування тільки-но туристичного компоненту бренду країни 

недостатньо задля формування повноцінного позитивного сприйняття країни в 

світі. Наразі здебільшого залишається казуальним підхід до формування і 

просування позитивного іміджу країни, що пояснюється ситуативними діями, 

направленими на досягнення конкретних, але швидкоплинних результатів під 

конкретні обставини.  

У дисертації запропоновано використання терміну «плейсбрендинг» і 

пояснюється, чому віддається перевага саме кальці з англомовного терміну (place 

branding), а не відомій в російськомовному і україномовному середовищах 



 170 

перекладеній дефініції, як-то «брендинг територій». Одним із пояснень цього 

рішення є той факт, що поняття «територія» визначається частиною поверхні з 

певними межами, яка може перевищувати кордони країни, регіону або окремого 

міста, і включати до свого складу елементи «обездушені», як-то надра, повітряний 

простір тощо, де присутність людини обмежена або відсутня взагалі. Натомість, в 

площині міжнародних відносин практика плейсбрендингу направлена на 

брендинг тих місць, де фізично живуть і знаходяться люди, з метою приваблення 

сторонніх громадян до цієї місцевості. Тобто, ця практика направлена «від людей 

для людей». У цьому контексті практика плейсбрендингу постає дуже 

гуманістичною, оскільки в своїй початковій місії вона має на меті зміну людей: їх 

відношення до себе, оточуючого простору, місця проживання, міста або країни в 

цілому. Крім того, використання перекладу «брендинг територій» вже несе в собі 

слово іноземного походження «брендинг», яке вже посіло своє місце в сучасних 

українській та російській мовах, оскільки відповідника знайдено не було. Проте 

досі є певна неузгодженість стосовно правильного написання цього терміну. На 

додачу, дефініція «брендинг територій» більш ширша за своїм практичним 

застосуванням, оскільки плейсбрендинг є явищем, сфокусованим на країнах, 

регіонах і окремих містах. Таким чином була зроблена спроба закріплення 

відповідного терміну в вітчизняному науковому дискурсі, який краще відповідає 

поставленим цілям та задачам в сфері віднайдення бренду країни та формування 

позитивного іміджу країни на міжнародній арені. 

Аналіз джерел та тематичних періодичних видань надав можливості 

виокремити наочний тренд: плейсбрендинг в сучасному вигляді перестає бути 

тільки-но практикою просування туристичного елементу бренду країни, 

остаточно відмежовуючись від брендингу місцевості за туристичною ознакою 

(destination branding), і стає напрямом державної політики в міжнародному 

середовищі, яка репрезентує всі елементи бренду країни. Також плейсбрендинг є 

тією діяльністю, яка уможливлює систематизацію і стратегічне впровадження дій 

із просування позитивного іміджу головних акторів міжнародних відносин. 

Доведено, що конкурентна ідентичність (competitive identity), про яку каже 
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С.Анхольт, та її пошук – це один із етапів плейсбрендингу, оскільки ідентичність 

місця є матеріалом, на основі якого формується бренд місця. Таким чином, 

поняття конкурентної ідентичності входить в коло більш ширшого за 

застосуванням плейсбрендингу.  

Аналіз інституційної площини плейсбрендингу показав, що 

плейсбрендингова діяльність загалом ведеться на двох рівнях – державному і 

приватному. В першому вимірі плейсбрендинг реалізується на державному рівні 

за ініціативи або за підтримки державних органів. Аналіз державних програм з 

покращення міжнародного іміджу України демонструє, що українська держава 

йде еволюційним шляхом в питаннях, пов’язаних із брендом України та його 

іміджем на світовій арені. Досягненням України слід вважати той факт, що в 

останніх затверджених документах і проектах нарешті оформлені і артикульовані 

цільові аудиторії, на які прицільно мають транслюватися інформаційні матеріали 

з метою формування позитивного сприйняття України. Це політичні, ділові та 

громадські кола країн-членів Європейського Союзу.  

В другому вимірі виокремлюються приватні та громадські ініціативи, які 

спрямовані на розробку плейсбрендингових стратегій країни. Серед таких можна 

назвати концепцію «Туристичний бренд України», яка активно розроблювалась 

командою «ВікіСітіНоміка». За словами учасниці команди – Анни Валенси, з 

якою була можливість поспілкуватись особисто, ініціатива була саме «знизу», з 

боку 8 осіб, які впродовж 3 років робили цю справу виключно для особистого 

задоволення і намагання змінити умови життя в країні на краще, демонструючи 

власним прикладом, що подібна діяльність можлива без попереднього замовлення 

з боку держави. З іншого боку, виокремленні 10 перших країн із глобального 

списку національних брендів С. Анхольта за 2013 рік показали, що переважним 

чином платформи, на яких реалізується плейсбрендинг, мають статус державних 

агенцій або організацій, значним недоліком яких є те, що вони фокусуються на 

просуванні окремих компонентів бренду країни, зокрема туристичному, на 

відміну від комплексного та диверсифікованого підходу до бренду країни, якого 
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вимагає практика плейсбрендингу в разі її трактування як напряму державної 

політики.  

В роботі показано, що в стратегічній площині плейсбрендинг реалізується за 

трьома основними медіа-стратегіями: 1) стратегія, орієнтована на джерело 

повідомлення; 2) стратегія, орієнтована на саме повідомлення; 3) стратегія, 

орієнтована на аудиторію, що отримує повідомлення. 

Серед інструментів формування і просування міжнародного іміджу країни в 

рамках плейсбрендингу нами виокремлюється кінематограф. Одним з 

найістотніших результатів цієї роботи є аналіз впливу кінофільмів на аудиторію 

глядачів в рамках комунікативних процесів в міжнародних відносинах. На 

конкретному прикладі було показано і підтверджено теорію П.Шофілда про те, 

що потенційні відвідувачі країни сприймають навколишній світ через серію 

створених і існуючих в свідомості образів, формування яких відбувається, також, 

і за допомогою кінофільмів. Результат, до якого призводить таке сприйняття 

оточуючого світу через призму екранних образів, призводить до бажання 

перевірити, чи є «реальність» такою самою, якою вона показана в кіно, і 

бажанням випробувати цю реальність, образ якої був створений в свідомості 

людини, спробувати отримати таке саме задоволення від взаємодії із нею, яке собі 

уявляє потенційний відвідувач, спираючись на свій вікарний досвід.  Відеозапис із 

реакцією дітей з Ефіопії на індійські фільми демонструє сформованість серед них 

лояльної аудиторії до Індії. 

Проведене дослідження серед студентів Донецького національного 

університету дозволило підтвердити гіпотезу, що кінофільми дійсно мають вплив 

на глядача і сприяють зміні його поглядів на ту чи іншу місцевість. Для цього 

була обрана група студентів, яка нараховувала 41 особу, і в цій групі, в жовтні 

2013 року було проведене дослідження із демонстрацією фільму (учасникам було 

запропоновано до перегляду кінофільм французько-грецького виробництва 

«Пелікан») та анкетуванням після його перегляду. Було використано анкету із 

оцінюванням на шкалі Лайкерта від 1 до 7 погодження чи не погодження із 36 

когнітивними атрибутами або якостями, що репрезентують країну. Також, аби 
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детальніше дізнатися про ставлення групи студентів до кінематографу, його ролі і 

значенні в житті кожного опитуваного, проаналізувати наскільки, за їхньою 

думкою, кіно може спонукати до подорожі до тієї чи іншої місцевості, і чи взагалі 

грають кінофільми вагому роль в іміджебудуванні, використовувався ще один тип 

анкети. Було підтверджено, що на думку пересічного громадянина, кінофільми 

сприяють подорожам до місць, де вони знімалися.  

На основі анкетування і опитування в два етапи восени 2013 року, із 

контрольним опитуванням навесні 2014 року, вдалося продемонструвати, який 

імідж Греції закарбувався в пам’яті респондентів: той, що з самого початку 

домінував в свідомості глядачів, чи той, що був сформований під впливом фільму 

«Пелікан». Група респондентів підтвердила дані, отримані в ході аналогічного 

дослідження, проведеного західними дослідниками. Виявилось, що кінофільми 

мають вплив на глядачів, проте не змінюють кардинально установки в свідомості 

людини, а схильні посилювати попередні раціональні та ірраціональні знання про 

країну. «Дофільмові» образи Греції все одно залишились домінуючими серед 

студентів, хоча ця домінантність не є беззаперечною. Враховуючи, що 

«дофільмовий» імідж Греції поставав більш позитивним перед очима 

респондентів, констатуємо, що більш позитивний імідж кращим чином закріпився 

в їх свідомості і саме до такого іміджу вони апелюють при контакті із Грецією. 

Таким чином, негативні образи як-то погані дороги, бідність життя селища, 

показаного у фільмі, певна одноманітність процесів, не мали підкріплення 

протягом відчутного проміжку часу і не змогли підмінити попередні стереотипи в 

свідомості респондентів. 

Слідуючи формальній логіці, стає зрозумілим, що формування позитивного 

іміджу країни серед міжнародної спільноти відбувається за умови реального 

покращення всіх сукупностей життя в цій країні. Імідж країни буде 

недостовірним, якщо не матиме під собою об’єктивної основи. Звісно, що такий 

імідж може зіткнутися із стереотипами сприйняття мешканцями інших країн. 

Рішення цієї проблеми потребує корекції технологій репрезентації країни і 

активної роботи з викорінення негативного сприйняття країни. Репрезентація 
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здобутків або невдач країни, які зовнішній спостерігач отримує через різноманітні 

канали комунікації, тільки посилюється через залучення кінематографічної форми 

в плейсбрендинг. Таким чином, без перманентної підтримки позитивних 

елементів бренду країни, постійного повторювання на кшталт голівудських 

бойовиків, в яких США репрезентується як «країна-захисник усього світу» тощо, 

установки, розміщені в кінофільмі не зможуть підмінити попередні стереотипні 

уявлення про ту чи іншу країну. Це дає поштовх до подальших досліджень щодо 

кількості і часу контактів аудиторії із кінофільмами, після яких можна 

констатувати підміну попередніх уявлень такими, що необхідні комунікатору. 

Наприклад, яку кількість кінофільмів має випустити країна в ході 

плейсбрендингової діяльності із розміщеним в них брендом країни (або його 

елементами), щоби можна було фіксувати зміну відношення до країни серед 

цільових аудиторій.  

Долучаючи кінематограф до практики плейсбрендингу, йдеться про 

перманентне і стратегічне застосування кіно, окреслення певних правил гри на 

полі формування іміджу країни за кордоном. Поодинокі казуальні спалахи у 

вигляді популярних кінострічок, які отримують широку світову аудиторію не 

можуть справлятися із масштабною діяльністю з підтримки бренду країни та 

боротьби за зовнішнього споживача. В цьому контексті на горизонті виникає 

проблема розвитку національного кінематографу в країні. Щоб продемонструвати 

бренд країни в кіно, спочатку має бути піднятий з колін національний 

кінематограф – найпотужніший медіум в трансформації національної 

ідентичності. Підтримка національного кінематографу повинна здійснюватися на 

державному рівні з боку влади. Потрібно заохочувати, з одного боку, самих 

кінематографістів, створюючи їм нормальні умови існування. З іншого боку, 

потрібно зацікавити саме населення ходити в кіно. Таким чином всі ланки 

кінопроцесу будуть задіяні: кіновиробники – інвестори – глядачі. 

Спираючись на досвід країн із розвиненою кіноіндустрією було 

проаналізовано і систематизовано накопичені здобутки у вивченні ролі 

кінематографу в процесах, пов’язаних із плейсбрендинговою діяльністю. Як 
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показала практика, найкраще результати подібної діяльності проявляються у такій 

складовій бренду країни, як туризм. Десятки прикладів художніх фільмів 

практично доводять, що кількість туристів до місцевості зростає після вдалого 

кінофільму, що там знімався. Виконана робота може мати практичне значення для 

подальших досліджень в площині приваблення інших категорій відвідувачів 

країни. 

Згадування бренду країни може приймати різні форми. Найпопулярнішою та 

відомою ознакою кожного бренду країни є назва цієї країни. На аналізі сучасних 

популярних кінострічок було класифіковано варіанти розміщення країни в 

кінематографічній формі. Отримані результати утворили класифікацію прийомів 

плейсбрендингу в кінофільмах за наступними критеріями: 

- Згадування країни в назві кінофільму; 

- Демонстрація географічної або контурної мапи в кадрі із пропорціями 

країни та згадкою її назви; 

- Напис назви країни або її міст/регіонів (субтитри) в кадрі; 

- Згадка країни чи її складових персонажем кінофільму (аудіальний 

прийом); 

- Демонстрація державних символів, які мають сильну асоціацію із 

країною; 

- Розгортання сюжету на тлі країни, тобто країна стає «персонажем» 

стрічки. 

Також запропоновано сьомий критерій – вказувати на початку субтитрів, 

що фільм, а саме його ландшафтні і натурні, а не студійні зйомки, відбувалися в 

такій-то країні. Це допоможе же раз акцентувати увагу глядача на місці, де 

відбувалась дія фільму, співставити побачене із попередніми стереотипічними 

уявленнями про країну, сформувати новий імідж цієї країни після перегляду 

фільму. Така класифікація демонструє поліваріативність і подальшу 

перспективність із залучення продукції кіноіндустрії в рамках м’якої 

конкурентності на глобальній арені.  



 176 

Проаналізовані кейси Австралії і Нової Зеландії показують, що співпраця 

продукції кіноіндустрії і плейсбрендингу може бути дуже плідною. Доведено, що 

збільшення інтересу до країни відбувається, якщо кінофільми стають 

інформаційним супроводженням великих світових подій на кшталт Олімпіад та 

Чемпіонатів світу. В такому разі, міжнародна аудиторія опиняється в масивному 

інформаційному полі, яке створюється довкола великих подій, що також 

підкріплюється ефектним візуальним кінорядом. Одночасно, розглянуто приклади 

фільмів із суперечливими сюжетами як-то «Хостел» або «Борат», які негативно 

вппливають на сприйняття країни міжнародною аудиторією, нівечать її імідж, 

завдають шкоди репутаційному капіталу країни. Такі кінофільми не сприяють 

каталізації у глядачів бажання відвідати місцевість, а навпаки відштовхують від 

прийняття такого рішення, лякають своєю жорстокістю і правдоподібністю 

відзнятого матеріалу. Крім того, фільми на кшталт «Борат», «Туристи» тощо є 

прикладами того, як друга сторона може впливати на формування сприйняття 

країни рештою світу. 

На прикладі фільмів «Австралія» та «Володар перснів» показано, як на 

основі вдалого фільму і великого резонансу в світі, для країни з’являється  

можливість започаткувати плейсбрендингову кампанію і демонструвати 

ефективні результати, які підтверджуються високими показниками в світових 

рейтингах. Враховуючи такий досвід розгортання плейсбрендингової діяльності і 

опанувавши інформаційну хвилю довкола подій Революції гідності та війни, яка 

триває на території України, держава могла б отримати іміджеві перемоги на 

світовій арені, використовуючи кінематографічну форму задля просування іміджу 

країни як такої, що протистоїть зовнішній загрозі, наприклад, звертаючись до 

алегорії із біблейським сюжетом про Давіда та Голіафа. Започаткувавши подібну 

серію кінофільмів, які б, з поміж іншого, демонстрували сучасні здобутки країни 

у купі з її історичним надбанням, з’явилась би реальна можливість чітко 

артикулювати імідж України та її ролі в сучасній системі міжнародних відносин. 

А саме країни, яка відстоює принципи верховенства права і стримує агресора, 
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незважаючи на важке становище в економічній та соціальній сферах і політичній 

кризі останнього часу. 

Згаданий в дисертації тренд про перехід публічної дипломатії до ПД 2.0 

знаходить своє підтвердження в контексті використання кінематографічної форми 

в просуванні політичних месседжів, легітимації і  формування іміджу державності 

та існування країни на прикладі пропагандистських фільмів ІД. Це є прикладом 

цілеспрямованого застосування кінематографічної форми, а саме стрічок 

«повного метру» в політичному вимірі, з метою просування ідей та формування 

певного іміджу серед громадськості інших країн. Репрезентуючи документальний 

відеоряд в оформленні голлівудського бойовика, студія «Аль-Хайят» свого роду 

нормалізує і легітимізує показане, демонструючи тортури і «подих війни» в 

захоплюючому та звичному варіанті для непідготовленого глядача. Десятки років 

західна кіноіндустрія продукує фільми-блокбастери, в яких смерть людини вже 

стала звичним явищем. Втім, це явище дотепер залишалось нереальним, оскільки 

фізично актор не гинув під час зйомки умисно. ІД цю нереальність в своїх 

фільмах перетворює на реальність, обрамляючи сюжет в обгортку фільмів жанру 

«поп-корн». При цьому для поширення цих фільмів використовуються всі 

можливості епохи «2.0»: глобальна мережа Інтернет і соціальні мережі. 

Тим не менш, було сформульовано висновки, що існують певні виклики для 

використання кінематографу як інструменту плейсбрендингу, серед яких 

найістотнішими є проблема відстеження та вимірювання ефективності впливу 

кінофільмів на цільові аудиторії, а також нерозвинутість національної 

кіноіндустрії, що обмежує шанси країни знімати власні фільми або надавати 

потужності для зйомки фільмів іншим країнам. Крім того, викликом стає 

ірраціональність людської поведінки. У всіх випадках, коли мова йде про вплив 

ідей на сприйняття зовнішнього світу і конкретний імідж окремих країн, 

необхідно враховувати елемент ірраціональності в поведінці людей. Іншими 

словами, допускається, що бренд країни, розміщений в кінофільмі, так само, як і 

сюжет окремого фільму, в дійсності вплине на життя людини в сенсі прийняття 

останньою рішень, пов’язаних із пересуванням до країни-референта бренду. У 
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цьому випадку можна лише казати, що існують приклади встановлення причинно-

наслідкового зв’язку між намаганням країни сформувати позитивний імідж країни 

на міжнародній арені і відповідною рефлексією з боку міжнародного суспільства. 

Також на заваді плейсбрендингу може стати фактор географії. Країни не можуть 

змінити своє географічне положення і це може знижувати можливості країни 

повноцінно долучитися до глобальної спільноти і міжнародних процесів. 
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рисунок А.2  
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рисунок А.3  
 

 
[Дзюба Р. 05/01/2014, РФ, Адлер] 
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рисунок А.4  
 

 
[Дзюба Р. 30/09/2013, Україна, Донецьк] 
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Додаток Б 

 

рисунок Б.1 – Складові могутності в різні епохи 
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Додаток В 

таблиця В.1 

Шановний учасник оцінювання! 

Будь ласка, оцініть своє відношення до вказаних нижче тверджень,  

враховуючи, що вони пов’язані із країною Греція 
 

Приклад: Греція  

 

1– Цілком не погоджуюсь             Зелений – виріс; Жовтий - знизився 

7 – Цілком погоджуюсь   Білий – не змінився 

Червоний – контрольний показник ближче до першого оцінювання 

Синій – контрольний показник ближче до другого оцінювання 
 Фактор 1: комфорт / безпека 

 до після контрольний  

Місцеві стандарти чистоти і гігієни високі. 193/162/179 4.7 3.95 4.4 

Існує високий рівень життя. 169/155/169 4.12 3.78 4.12 

Хороші ресторани і готелі, які легко знайти. 

228/174/193 
5.56 4.2 4.7 

Автомагістралі і дороги знаходяться в доброму 

стані.209/146/169 
5.09 3.56 4.12 

Загалом, це безпечне місце для 

відвідування.211/222/212 
5.15 5.4 5.17 

Торгові об’єкти добре розташовані і в гарному 

стані.220/181/183 
5.36 4.4 4.46 

Легко отримати гарне обслуговування в ресторанах і 

готелях.227/186/196 
5.54 4.54 4.78 

Міста є привабливими.256/256/250 6.24 6.24 6.1 

Існує політична стабільність.128/149/138 3.12 3.63 3.4 

Місцеві люди доброзичливі.214/250/210 5.22 6.1 5.12 

 Фактор 2: інтерес / пригоди 

 до після контрольний  

Відпочинок в Греції – це справжня 

пригода.240/255/237 
5.85 6.22 5.78 

Все там по-іншому і є захоплюючим.225/243/220 5.49 5.93 5.37 

Є багато цікавих місць для відвідування.255/255/253 6.22 6.22 6.17 

Гарне місце для нового освітнього досвіду.219/198/217 5.34 4.83 5.3 
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Багато місць, що представляють історичний або 

археологічний інтерес.263/245/256 
6.41 6.0 6.24 

Багато можливостей побачити цікаві місцеві 

фестивалі.221/240/227 
5.39 5.85 5.53 

 Фактор 3: природній стан 

 до після контрольний  

Багато місць, щоб усамітнитися/піти від 

натовпу/побути наодинці.214/263/238 
5.22 6.41 5.8 

Спокійне місце для відвідування, яке 

розслабляє.209/254/232 
5.09 6.2 5.65 

Пропонує багато з точки зору природної 

краси.260/274/269 
6.34 6.7 6.56 

Велика кількість природних заповідників і 

охоронюваних територій.204/215/221 
4.97 5.24 5.39 

 Фактор 4: зменшення обмежень для 

туристів 

 до після контрольний  

Доступно багато туристичних пропозицій.259/220/232 6.32 5.36 5.65 

Хороша туристична інформація 

легкодоступна.250/199/232 
6.1 4.85 5.65 

Тури та екскурсії легкодоступні.253/217/219 6.17 5.3 5.34 

Туристичні пам’ятки добре відомі і 

знамениті.264/218/232 
6.44 5.31 5.65 

 Фактор 5: атмосфера курорту / 

клімату 

 до після контрольний  

Гарне місце для відпочинку на пляжі.256/268/240 6.24 6.54 5.85 

Має хороше нічне життя.220/218/220 5.37 5.31 5.37 

Має приємну погоду.255/262/253 6.22 6.4 6.17 

 Фактор 6: культурна схожість 

 до після контрольний  

Спосіб життя і звичаї схожі на наші.160/144/162 3.9 3.5 4 

Їжа схожа на нашу.139/137/157 3.4 3.3 3.83 

Місцеві архітектурні стилі схожі з нашими.103/132/130 2.51 3.22 3.17 
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 Фактор 7: дешевизна 

 до після контрольний  

Ціни низькі.168/164/159 4.09 4 3.9 

Товари та послуги надаються за доступною 

ціною.176/176/176 
4.29 4.29 4.29 

 Фактор 8: відсутність мовного 

бар'єру 

 до після контрольний  

Багато людей розуміють англійську.211/168/180 5.14 4.1 4.4 

Багато людей говорять англійською 

мовою.193/154/166 
4.7 3.8 4.05 

Багато людей розуміють українську / 

російську.122/96/106 
2.97 2.34 2.6 

Багато людей говорять українською / російською 

мовами.102/87/87 
2.49 2.12 2.12 

Дуже дякуємо Вам за Ваш час! 
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таблиця В.2 

Анкета-опитувальник з кінотуризму 
Ознайомчі питання 

1. Чи дивитесь Ви фільми? 

Так – прямуйте до питання № 

2 

Ні – прямуйте до демографічних питань 

 

 

2. Оберіть із запропонованих варіантів, як часто Ви дивитесь кінофільми (в кінотеатрах, по 
телебаченню, на відеопрогравачах, он-лайн в Інтернеті)? 

Раз на 2-3 

місяці 

Раз на місяць 5 разів або більше на 

місяць 

Більш ніж раз 

на тиждень 

Кожного дня 

 

3. Чи подорожували Ви за будь-яких інших обставин, окрім бізнесу чи по справах? 

Так – прямуйте до питання № 

4 

Ні – прямуйте до демографічних питань 

 

 

4. На шкалі від 1 до 5, де 1 – це раз на рік і 5 – це більше 5 разів на рік, скажіть як часто Ви 
подорожуєте за будь-яких інших обставин, окрім бізнесу чи по справах? 

Раз на рік 1 2 3 4 5 5 раз на рік і 

більше 

 

Тема 1: Кінотуризм 

 

5. В якому обсязі Ви погоджуєтесь із наступними твердженнями? 

 Цілком 

погоджуюс

ь 

Погоджую

сь 

Не 

погоджуюсь 

Цілком не 

погоджуюс

ь 

Кінофільми сприяють туризму 

завдяки зображенням місць, які 

показуються в фільмах. 

    

Міста, регіони, країни, які 

показані в фільмах, можуть бути 

розвинуті в туристичні місця за 

допомогою менших зусиль, аніж 

ті, які не показуються в фільмах. 

    

Кінофільми дуже важливі для 

розвитку туризму. 

    

 

6. Чи подорожували Ви колись до місця з тої причини, що побачили його в кінофільмі? 

Так – прямуйте до питання № 8 Ні – прямуйте до питання 7 

 

 

7. Якщо б у Вас була змога відвідати одне місце, яке ви до того вже бачили у кінофільмі, 
яке б це місце було? 

 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

8. Що це за місце було і яку назву мав фільм? 
-
__________________________________________________________________________________
__ 
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Тема 2: Мотивація 

 

9. Що б могло вплинути на Ваше рішення відвідати місце, показане в кінофільмі? Якщо Ви 
маєте більше, ніж одну відповідь, будь ласка, розташуйте їх у порядку важливості для 
Вас. (1 – головна причина, 2 – менш важлива причина, тощо) 

_____ Пейзаж/декорації _____ Кіностудія, яка випускає фільми 

_____ Актори _____ Рекламні кампанії цього місця 

_____ Режисер/Продюсер _____ Особливі кіно тури та кіно 

маршрути 

_____ Сюжет _____ 

Інше____________________________ 

 

10. Як найкраще можна описати мотивацію для прийняття Вами рішення відвідати місце, 
яке було показане у фільмі? Якщо Ви маєте більше, ніж одну відповідь, будь ласка, 
розташуйте їх у порядку важливості для Вас. (1 – головна причина, 2 – менш важлива 
причина, тощо) 

_____ Психологічна/Фізична 

(відпочинок/релакс/відновлення сил) 

_____ Комунікаційна/Соціальна 

(друзі, родичі/зустріч з новими людьми) 

_____ Культурна (вивчення нових культур) _____ Зміна діяльності/Географічного 

розташування (ескапізм) 

_____ Статусна або Престижна 

(бізнес/визнання серед колег) 

_____ Безпека (мир/спокій/тиша) 

_____ Веселощі/Розваги _____ 

Інше____________________________ 

 

Тема 3: Імідж 

 

11. Використовуючи тільки прикметники, напишіть, яким імідж (образ) місця Вам 
запам’ятався із останнього переглянутого Вами кінофільму? 

 

 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

12. Що за місце було зображене у кінофільмі? 

 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

13. Який імідж (образ) місця був для Вас до того, як ви побачили це місце в кінофільмі або 
відвідали його особисто? 

Такий самий Майже такий Трохи інший Зовсім інший Не певний/певна 

 

14. Якщо Ви відвідували це місце, який імідж (образ) Ви запам’ятали, після відвідування? 

Такий самий Майже такий Трохи інший Зовсім 

інший 

Не 

певний/певн

а 

Не 

відвідував/ві

двідувала 

 

Тема 4: Рекламні інструменти 

 

15. Особисто для Вас наскільки важливе використання брошур, листівок, рекламної 
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продукції в процесі обрання місця відпочинку? 

Дуже 

важливе 

Важливе Трохи 

важливе 

Взагалі не важливе Не певний/певна 

 

16. Пам’ятаєте Ви, чи бачили колись кінотуристичні рекламні матеріали, брошури, листівки? 

Так – прямуйте до питання № 17 Ні – прямуйте до демографічних питань 

 

 

17. Яке місце було рекламовано в них? 

 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

18. Яким імідж (образ) місця став для Вас після того, як Ви побачили його в рекламній 
продукції у порівнянні із тим, яким був до того? 

Такий самий Майже такий Трохи інший Зовсім інший Не певний/певна 

 

19. Яким імідж (образ) місця став для Вас після того, як ви побачили його в рекламній 
продукції у порівнянні із тим, яким Ви бачили в кіно? 

Такий самий Майже такий Трохи інший Зовсім інший Не певний/певна 

 

Демографічні питання 

 

А. Ваша стать? Чоловіча Жіноча 

 

В. До якої вікової групи Ви підпадаєте? 18-30 31-45 46+ 

 

С. Яка із цих характеристик найбільш підходить Вам? 

_____ Студент _____ Домогосподиня/господар 

_____ Робітник _____ Пенсіонер 

_____ Безробітний _____ Інше 

  

D. Яка Ваша національність? 

 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

Дуже дякуємо Вам за Ваш час! 
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таблиця В.3 

 

Хлопці: 
  

Кількість 

згадувань 
Дівчата: 

  

Кількість 

згадувань 

  Багате 2   Американське 3 

  Безвихідне 

 

  Архітектурне   

  Біле 

 

  Багате 2 

  Велике 

 

  Бажане 4 

  Величне 

 

  Безвихідне   

  Високопоставлене 

 

  Безлюдне   

  Витончене 

 

  Безмежне 2 

  Відчайдушне 

 

  Брудне 3 

  Вражаюче 2   Величне   

  Ділове 

 

  Веселе   

  Зруйноване 

 

  Вільне   

  Історичне 

 

  Вологе   

  Кам'яне 2   Вражаюче   

  Красиве 

 

  Галасливе   

  Криміналізоване 

 

  Гангстерське   

  Культурне 

 

  Гарне   

  Лицарське 

 

  Дивовижне 2 

  Малолюдне 

 

  Доступне 3 

  Морське 

 

  Екзотичне   

  Небезпечне 

 

  Заспокійливе 2 

  Похмуре 

 

  Захоплююче 4 

  Пустопорожнє 

 

  Зелене   

  Солідне 

 

  Змістовне   

  Спокусливе 2   Зруйноване   

  Спустошене 

 

  Казкове   

  Стародавнє 

 

  Квітуче   

  Таємниче 

 

  Корумповане 2 

  Чисте 

 

  Красиве 2 

  Яскраве 

 

  Культурне   

Не 

відповів: 1 

 

  Мальовниче   

  

  

  Насичене   

  

  

  Небезпечне   

  

  

  

Непередбачув

ане 2 

  

  

  Несподіване   

  

  

  Привабливе 2 

  

  

  Різноманітне 2 

  

  

  Розважальне   

  

  

  Сіре   

  

  

  Спокійне   

  

  

  Старомодне 2 

  

  

  Страшне   

  

  

  Сумне   
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  Тепле 2 

  

  

  Тихе   

  

  

  Фантастичне   

  

  

  Цікаве   

  

  

  Чисте   

  

  

  Яскраве   

      
Не 

відповіла: 5   

 


