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ПРИРОДНИЙ І НАБУТИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Імідж будь-якої держави на міжнародній арені формується за ознаками 
умовно поділеними на притаманні та набуті. До першої групи відносять 
географічне розташування держави, її природні ресурси, кількість та склад 
населення. Склад набутих ознак становить політика держави на внутрішній та 
зовнішній арені у сфері економіки, оборони та культури. 

За притаманними ознаками Україна посідає одне із провідних місць у 
світовому геополітичному просторі, оскільки наша країна розташована на 

перехресті багатьох міжнародних шляхів та має достатній запас природніх 
ресурсів для самозабезпечення та ведення активної зовнішньої торгівлі. 
Український народ є різностороннім, бо не лише розвинув свою культуру, а й 
синтезував традиції західної та східної цивілізації, що суттєво виокремлює його з-
поміж інших народів. Не можна не згадати головну водну артерію нашої держави 
– Дніпро, та всю водну мережу, якою пронизана територія країни. 

На відміну від притаманних ознак, набутий імідж України формується 
завдяки її культурним пам’яткам та видатним людям, які прославили її на весь 
світ. Мабуть, навіть людина, далека від релігії хоч раз чула про Києво – 
Печерську Лавру та Софію Київську, що розташовані в м. Києві і беруть свій 
початок з ХІ століття. Важливий внесок в набутий імідж України зробив Микола 
Леонтович своєю композицією «Щедрик», або «Колядка дзвонів», над якою він 
працював все життя. Вона перекладена на різні мови світу та зроблена в різних 
музичних оформленнях. У музичному жанрі Україна також прославилася завдяки 
перемозі співачки Руслани у конкурсі «Євробачення» 2004 р. 

Слід також згадати про таких видатних спортсменів, як Валерій 
Лобановський, Андрій Шевченко, Яна Клочкова, Ганна Безсонова, Василь 
Вірастюк, брати Кличко та Іван Піддубний, які заявили про Україну як про країну 
спорту та здоров’я. Цінний внесок не тільки у розвиток української, а й світової 
науки зробили Іван Пулюй, Ілля Мечников, Володимир Вернадський, Микола 
Амосов. 

Попри позитивні риси набутого іміджу, є й негативні. Зокрема, одною з 
головних проблемою набутих ознак є слабка розвиненість інфраструктури. 
Насамперед, дорожні сполучення України потребують негайного ремонту, а в 
більшості регіонів руйнування старих та прокладання нових. Проблемо є й 

відсутність або віддаленість від більшості населених пунктів центрів медичної 
допомоги та аптек. 

Україна – перспективна країна, у якої є неймовірний потенціал для розвитку 
всіх сфер життя та добробуту її народу. Але вона потребує комплексної 
реорганізації для того, щоб не залишатися на місці, а розвиватися згідно з 
новітніми тенденціями. 
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