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ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ: ОСОБЛИВОСТІ
ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНИХ ДЕМОКРАТІЙ

Анотація.
У статті здійснюється комплексне дослідження процесу демократичного транзиту в контексті 

його впливу на формування іміджу транзитивної демократії. Виокремлюються особливості 
процесу демократичного транзиту, його ефективності, підходів до його реалізації. Аналізується 
роль модернізації політичних інститутів в рамках процесу демократичного транзиту і формуванні 
іміджу держави. Виділяються групи чинник, що впливають на формування іміджу транзитивних 
демократій. Досліджуються інструменти, застосування яких дозволить сформувати позитивний 
внутрішньополітичний та зовнішньополітичний імідж транзитивної демократії. 

Ключові слова: імідж, транзитивна демократія, чинники, держава, політична модернізація, 
демократичний транзит.
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of transitive democracies
Abstract.
The article provides a comprehensive study of the process of democratic transit in the context of its 

influence on the formation of the image of transitive democracy. The features of the process of democratic 
transit, its effectiveness, approaches to its implementation are highlighted. The role of modernization of 
political institutions in the framework of the process of democratic transit and shaping the image of the state is 
analyzed. There are groups of factors that influence the formation of the image of transitive democracies. The 
author explores the tools, the use of which will allow to form a positive domestic and foreign political image 
of a transitive democracy.

Transitive democracy, formulating the image must use principles of cognitive super additivity, the 
phenomenon of synergy will take place at positive influence of totality of information generators. This complex 
influence creates new character in mental space of individuals and groups, reflecting an image, as a set of the 
system of descriptions of democratic transit of democracy in a country. System influence of informative sources 
will allow to extend an audience and carry out permanent informative influence on her.

The rates of democratic transit depend on many factors of objective and subjective character. In force their 
variety does not exist compounding set in good time, by what facilities and in what sequence to operate to the 
political actors -”architects” of the new state of country, related to democratic reforms. In this connection, 
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producing an image of political, economic and social changes, that take place in framework of corresponding 
institutes, are universal means that removes critical deprivation, infuses with a hope, faith and conviction of 
public environment in success of democratic transit.

Keywords: image, transitive democracy, factors, state, political modernization, democratic transit.
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Процесс демократического транзита:
особенности имиджа транзитивных демократий

Аннотация.
В статье осуществляется комплексное исследование процесса демократического транзита 

в контексте его влияния на формирование имиджа транзитивной демократии. Выделяются 
особенности процесса демократического транзита, его эффективности, подходов к его реализации. 
Анализируется роль модернизации политических институтов в рамках процесса демократического 
транзита и формировании имиджа государства. Выделяются группы фактор, которые влияют на 
формирование имиджа транзитивных демократий. Исследуются инструменты, применение которых 
позволит сформировать положительный внутриполитический и внешнеполитический имидж 
транзитивной демократии.

Ключевые слова: имидж, транзитивная демократия, факторы, государство, политическая 
модернизация, демократический транзит.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Демократичний транзит – перехід 
від недемократичного до демократичного 
політичного режиму, модернізація політичної 
системи держави. Метою демократичного 
транзиту є, в першу чергу, впровадження 
та розповсюдження демократичних норм 
та цінностей в економічній, соціальній, 
політичній сферах тощо. Тобто, 
демократичний транзит можливий за 
наявності певних політичних сил, що в 
змозі протистояти існуючому авторитарному 
режиму та конфлікту як між авторитарними 
та демократичними політичними силами, так 
і між демократичними політичними силами. 
Цей конфлікт виступає основою, що спонукає 
до змін в державі. 

Метою іміджу є презентування держави, 
формування певного образу, уявлення про неї, 
характеру ставлення до неї збоку внутрішньої 
та зовнішньої спільноти. Звідси, позитивний 
імідж держави, що здійснює демократичний 
транзит, виступає одним з головних інстру-
ментів у її розвитку, захисту власних інтересів 
у системі міжнародних взаємин. Такий імідж 
сприяє підвищенню легітимності влади в дер-
жаві та внутрішній консолідації, що й обумов-

лює актуальність дослідження обраної теми. 
Аналіз публікацій. Процесу демократично-

го транзиту у своїх дослідженнях приділяють 
увагу такі фахівці, як Ю. М. Колесник [6], Т. 
В. Бєльська [1], Л. Л.Бунецький [2]. Питання 
формування іміджу держави віднаходить своє 
відображення в наукових працях С. Г. Де-
нисюк [4], І. Г. Васильєва [3]. Проте, малодо-
слідженим залишається питання формування 
іміджу держав, що здійснюють демократич-
ний транзит. 

Метою статті є визначення особливос-
тей формування іміджу держав, що здійсню-
ють демократичний транзит. 

Основний зміст. Першочерговою причи-
ною початку транзиту виступає криза соці-
ально-економічного та політичного характеру 
в державі. Така криза, а також авторитарне/
тоталітарне минуле формують негативний 
імідж країни, яка здійснює демократичний 
транзит [1, с. 78].

Імідж держави – «є комплексом об’єктив-
них взаємозалежних характеристик державної 
системи (економічних, національних, геогра-
фічних, демографічних), що сформувалися в 
процесі розвитку державності як складної ба-
гатофакторної підсистеми світового устрою, 
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ефективність взаємодії ланок якої визначає 
тенденції соціально-економічних, суспіль-
но-політичних, національно-конфесійних та 
ін. процесів» [4, с. 156-157].

Імідж держави може виступати механізмом 
психологічної та соціокультурної регуляції. 
Дослідження іміджу, в тому числі його скла-
дових, концептуальних основ, технологічних 
аспектів формування та підтримки тощо доз-
волить створити ефективну іміджеву політи-
ку держави, що виступає одним з головних 
інструментом в успішній реалізації процесів 
демократичного транзиту [8, с.40-41]. 

Темпи здійснення демократичного транзи-
ту у кожній державі різняться. В першу чергу, 
це обумовлюється внутрішніми та зовнішніми 
факторами, що сформувало процедурний та 
структурний підхід до їх розуміння. В рамках 
процедурного підходу до розгляду транзитив-
них процесів, першочергова увага приділяєть-
ся суб’єктам їх діяльності, щодо становлення 
та просування демократичних інститутів [6, с. 
233-235].

Суб’єктами мають бути розроблені та ре-
алізовані конкретні стратегії, політичні про-
грами, закони, котрі здійснювали б демокра-
тичний транзит. У цьому ж руслі діяльність 
суб’єктів спрямована також на формування 
продемократичних поглядів у суспільстві.

У свою чергу, структурний підхід фунда-
ментальними основами транзитивних проце-
сів визначає розповсюдження демократичних 
цінностей та норм, економічний розвиток, 
національну ідентичність [6, с. 234]. В рам-
ках даного підходу, головним елементом де-
мократичного транзиту є культурно-ціннісні 
елементи. Формування демократії неможливо 
без наявності її засад у суспільстві. Культурі 
суспільного середовища мають бути прита-
манні базові демократичні цінності. Серед 
них виокремлюється толерантність, повага до 
життя один-одного тощо. 

Безперечно, процедурний підхід не пояс-
нює формування у суб’єктів продемократич-
них орієнтації. В свою чергу, структурний 
підхід, не вивчає яким чином мають впрова-
джуватися демократичні політичні інститути. 
Тому доцільніше, при дослідженні факторів 

впливу на здійснення демократичного транзи-
ту застосовувати ці підходи в системі. Такий 
всебічний аналіз дозволить дослідити пер-
шопричини продемократичної орієнтації су-
спільства та шляхи подальшої його демокра-
тизації. Іншими словами, поєднання струк-
турного та процедурного підходів дозволить 
чітко визначити фактори, що сприяють фор-
муванню передумов демократичного транзи-
ту, механізмів його реалізації та спрогнозува-
ти результати. 

Узагальнено процес демократизації пе-
редбачає два етапи. Перший етап передба-
чає створення демократичних засад, які би 
забезпечували становлення демократичного 
політичного режиму шляхом обрання нових 
політичних лідерів. Головними умовами цьо-
го етапу виступають формування суспільної 
мотивації, починаючи з еліт, до позитивного 
сприйняття демократичних норм і запрова-
дження їх у повсякденній діяльності [10].

Другий етап полягає в утвердженні демо-
кратичних політичних інститутів. Політичні 
партії, уряд держави тощо у своїй діяльності 
мають керуватися демократичними нормами. 
В суспільстві повинні відбутися якісні зміни, 
що полягають у залученні до всіх суспільних 
сфер демократичних норм і стандартів. Тобто, 
демократія у такому разі ототожнюватиметься 
з нормою життя суспільства. Під час проце-
сів демократизації в державі першочерговий 
вплив здійснюється на її політичні інститути, 
модернізуючи їх. Л. Бунецький, досліджуючи 
зміни в політичних інститутах під час демо-
кратичного транзиту, наполягає на необхідно-
сті першочергової модернізації системи полі-
тичних інститутів, метою якої є досягнення у 
їхній структурі самоорганізації та універсалі-
зації. За цього кожен інститут в рамках демо-
кратичної системи має бути конкурентоспро-
можним [2]. 

Виокремлюється ще одна важлива функці-
ональна особливість політичних інститутів. 
Вона полягає у спроможності долати кризові 
явища та забезпечувати стабільне функціону-
вання держави. До того ж, ефективність по-
літичних інститутів можлива за розмежуван-
ня їх функцій, повноважень а також надання 
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їм певної самостійності. Ще однією умовою 
ефективності політичних інститутів і струк-
тур є прозорість та публічність їх діяльності, а 
будь-які рішення повинні базуватися на стра-
тегічній перспективі. Причому, модерніза-
ційні зміни повинні здійснюватися не лише в 
політичних інститутах, але й в громадянських 
Адже вони виступають невід’ємним структур-
ним елементом в транзитивних процесах [2].

Процеси демократичного транзиту здій-
снюються, в першу чергу індивідами, окре-
мими суспільними об’єднаннями. Вони так 
би мовити, «заселяють» основу політичних 
інститутів. Тому однією з головних умов ре-
алізації транзитивних процесів є досягнення 
консенсусу між цими акторами. Досягнення 
консенсусу можливе за відсутності розбіжно-
стей у розумінні демократичних принципів. 
В ідеалі, досягнення влади політико-інститу-
ційними структурами має спрямовуватись не 
на реалізацію їх опортуністичних інтересів, а 
для підвищення рівня розвитку всіх суспіль-
них сфер. Ознакою цього є: підвищення рівня 
освіченості, політичної культури тощо, тобто 
здійснення кроків з формування громадян-
ського суспільства. Саме воно виступає по-
казником високого демократичного розвитку 
держави. 

Вагомий влив на процес демократичного 
транзиту здійснює громадськість, її ставлення 
до сформованої політичної еліти, уряду тощо. 
Під впливом процесу демократичного транзи-
ту громадська думка піддається модернізації 
та набуває характеру одного з головних еле-
ментів регулювання політичних процесів, су-
спільних змін й взагалі демократизації [9].

Імідж для транзитивних демократій віді-
грає важливу роль у реалізації їх цілей, зо-
крема, у процесі позиціонування на світовій 
арені. Врахування феномену іміджу в демо-
кратичному транзиті є важливим й тому, що 
імідж країни, яка прагне демократичних змін 
допомагає у проведені реформ. З кожним кро-
ком такого руху зростає переконаність міжна-
родних акторів з доцільності надання розши-
реної фінансової допомоги, співробітництва у 
різних галузях економіки, військового будів-
ництва, політики. 

Перед транзитивними демократіями постає 
проблема формування позитивного іміджу як 
для внутрішньої, так і зовнішньої спільнот. 
Їх минуле характеризується наявністю тота-
літарних /авторитарних політичних режимів, 
які, в першу чергу, характеризувалися відсут-
ністю свободи слова, вільних виборів й вза-
галі низьким рівнем розвитку демократичних 
політичних інститутів. Процес формування 
іміджу транзитивних демократій складаєть-
ся із значної кількості етапів. Проте, в першу 
чергу, потрібно визначити, які саме чинники 
впливають на формування іміджу. 

Так можливо виокремити декілька груп 
чинників, що впливають на формування 
іміджу транзитивних демократій. Звичайно 
виокремлюють групу статичних чинників. 
В їх числі геополітичний стан (географічне 
положення країни, кліматичні умови, при-
родно-ресурсний потенціал, вихід до морів 
та ін.); історична ретроспектива (історія дер-
жави, історичні події, що вплинули на її роз-
виток тощо); культурна спадщина; цивіліза-
ційні особливості. Особливою характеристи-
кою статичних чинників формування іміджу 
транзитивних демократії виступає повна або 
часткова неможливість їх зміни. Тому вико-
ристання таких чинників потребує багатосто-
роннього аналізу, що дозволить визначити їх 
ефективність при формуванні позитивного 
іміджу [3, с. 421]. 

Враховують також групу зовнішніх чинни-
ків – участь держави в міжнародних органі-
заціях (економічних, політичних, культурних, 
екологічних тощо); дипломатичну діяльність 
(традиційна, публічна дипломатія); входження 
держави до європейської та євроатлантичної 
спільноти (ЄС, НАТО), характер сприйняття 
зовнішньою спільнотою (іноземна громад-
ськість). І третя група складається із внутріш-
ніх чинників, таких як характер сприйняття 
внутрішньою спільнотою; соціально-еконо-
мічний добробут суспільства; політичні лі-
дери; політичні партії, організації; політична 
еліта; розвиток демократичних інститутів; 
рівень політичної культури; діяльність уряду 
держави та його ефективність.

Окремо слід зауважити, що імідж транзи-
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тивної демократії, в першу чергу, базується 
на основі історичного минулого – авторитар-
ного / тоталітарного. Це сприяє формуванню 
у середовища негативного уявлення, змінити 
яке можливо шляхом модернізації її політич-
ної системи (політичних інститутів) на осно-
ві демократичних засад. Тому модернізацію 
політичних інститутів можливо виділити як 
окремий чинник у формуванні іміджу транзи-
тивних демократій та який посідає першочер-
гове місце.

Модернізація політичних інститутів, на 
основі демократичних засад, як чинник фор-
мування іміджу транзитивних демократій, 
в першу чергу, дозволить нівелювати нега-
тивний вплив минулого та сформувати пози-
тивний імідж. Отже, на формування іміджу 
транзитивної демократії впливає значна кіль-
кість взаємозалежних чинників. Проведенням 
ефективної іміджевої політики на основі цих 
чинників можливо сформувати багатогран-
ний, позитивний імідж транзитивної демокра-
тії.

Перед державами, які здійснюють демо-
кратичний транзит, їх органами управління 
сьогодні постає, зокрема, таке пріоритетне 
завдання, як створення та управління іміджем 
держави. Сформований позитивний імідж ви-
ступає одним з інструментів держави у досяг-
нення внутрішньополітичних та зовнішньо-
політичних цілей. 

Імідж держави, зазначає І. Васильєва – «це 
сукупність емоційних і раціональних уявлень, 
які формуються у свідомості громадян країни 
та закордонної аудиторії» [3, с.421]. На нашу 
думку, це поняття потребує уточнення. Адже 
імідж впливає не тільки на свідомість, але й 
на підсвідоме індивідів та груп. З урахуван-
ням вищезазначеного, імідж держави - це су-
купність емоційних і раціональних складо-
вих, які формуються у ментальному просторі 
індивідів і груп країни та закордонної аудито-
рії. Формування іміджу транзитивної демо-
кратії – багатоаспектний процес. Перш за все, 
йдеться про роботу інститутів, на які держа-
вою покладено функції формування іміджу 
держави. 

Ця багатоаспектність полягає в тому, що 

кожна держава володіє своїми культурними, 
економічними, політичними особливостями. 
Вони мають наочний прояв у функціонуванні 
відповідних соціальних інститутів. Оскільки 
не існує єдиного шаблону формування іміджу 
країни, ми маємо все ж таки виокремити пев-
ний загальний алгоритм, спираючись на який 
можливо сформувати імідж транзитивної де-
мократії. 

Він, на нашу думку включає в себе декілька 
етапів, першим, з яких є оцінка ситуації. Дер-
жава, її відповідні політичні інститути, на які 
покладено функції формування іміджу, що-
найперше мають проаналізувати існуючий об-
раз транзитивної демократії у внутрішньої та 
зовнішньої спільноти. Такий аналіз дозволить 
визначити негативні та позитивні характери-
стики політичних структур, на основі яких 
сформований існуючий імідж. З іншого боку 
необхідно визначити потреби суспільства, 
тобто основні очікування від держави. Якщо 
рівень депривації критичний, для подальшої 
успішності демократичного транзиту потріб-
но корегувати імідж політико-інституційних 
структур. Після оцінки ситуації наступним 
етапом є позиціонування. 

Транзитивна демократія, формуючи влас-
ний імідж, повинна себе позиціонувати на ос-
нові тих характеристик, що є важливими для 
зовнішньої та внутрішньої спільнот. На наш 
погляд, позиціонування матиме успіх у тому 
разі, якщо базуватиметься на певній моделі. 

Наприклад, такою моделлю може бути 
«Держава-миротворець», або «захист спра-
ведливості для всіх». Розкриваючи сутність 
даної моделі, варто зосередитись на окремих 
її блоках-структурах діяльності, наприклад, 
вирішення конфліктів ненасильницьким шля-
хом, захист прав національних меншин тощо. 
У будь-якому разі, імідж має сформувати 
позитивний образ у ментальному просторі 
суб’єктів.

Наступним етапом є обрання інформацій-
них джерел, засобами яких відбуватиметься 
просування іміджу до зовнішньої та внутріш-
ньої спільноти. Транзитивна демократія фор-
мулюючи свій імідж повинна використову-
вати принципи когнітивної суперадітівності. 
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Інакше кажучи, при позитивному впливі су-
купності джерел інформації матиме місце фе-
номен синергії.

Отже, цей комплексний вплив створює но-
вий образ у ментальному просторі індивідів 
та груп, віддзеркалюючи імідж, як набір сис-
теми характеристик демократичного транзиту 
демократії в країні. 

Системний вплив інформаційних джерел 
(друковані ЗМІ, теле-, радіомовлення, Ін-
тернет), дозволить розширити аудиторію та 
здійснювати постійний інформаційний вплив 
на неї.

Інформація, що надається зовнішній та 
внутрішній спільнотам, повинна бути конку-
рентоспроможною, актуальною та, в першу 
чергу, висвітлювати такі основні складові як: 
рівень розвитку економіки держави, її інвести-
ційну привабливість; політичну стабільність, 
розвиток демократичних норм та цінностей; 
дипломатичну діяльність; рівень розвитку со-
ціальних стандартів; культурні особливості 
тощо [5, c. 312-313]. 

Використання транзитивною демократією 
таких загальних етапів сприятиме, в першу 
чергу, побудові початкової стратегії з форму-
вання іміджу держави, яка безумовно корегу-
ватиметься у залежності від зміни політичної 
ситуації, темпів економічних та інших реформ 
у країні.

Висновки. Отже, темпи демократично-
го транзиту залежать від багатьох чинників 
об’єктивного та суб’єктивного характеру. 
В силу їх різноманіття не існує заздалегідь 
встановленої рецептури, якими засобами і 
в якій послідовності діяти політичним акто-
рам – «архітекторам» нового стану країни, 
пов’язаного з демократичними реформами. У 
цьому зв’язку, створення іміджу політичних, 
економічних та соціальних змін, що відбува-
ються у каркасі відповідних інститутів, є уні-
версальним засобом, що усуває критичну де-
привацію, вселяє надію, віру і переконаність 
суспільного середовища в успіху демократич-
ного транзиту.
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