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ВСТУП 

Державна служба як важлива частина державного управління несе 

відповідальність за його ефективність, конкурентоспроможність. Саме ці 

аспекти обумовлюють звернення до проблеми підвищення іміджу та 

репутації державної служби в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

У зв’язку з даним твердженням необхідно проаналізувати наукові підходи до 

оздоровлення морального середовища державної служби в комплексі з 

реалізацією таких заходів, як формування позитивного іміджу державної 

служби. 

Актуальність обраної теми зумовлена кризовим станом вітчизняної 

державної служби, очевидними проявами якого є недостатній рівень 

професіоналізму й моральної стійкості державних службовців, поширення 

таких аномальних явищ, як хабарництво, корупція, байдуже ставлення до 

інтересів суспільства, держави і громадянина. 

Дослідження проблематики іміджу та репутації  в цілому і формування 

позитивного іміджу у сфері державного управління, зокрема органів 

державної влади та місцевого самоврядування, відображені в роботах таких 

науковців: В. Бебика[3], В. Дрешпака[13], Ю. Падафет[29],  В. Ромата[36]  та 

інших. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів та 

розробленні практичного інструментарію   формування іміджу  державного 

службовця, а також  визначення шляхів удосконалення підвищення  репутації 

керівника як конкурентної переваги в органах публічного адміністрування в 

сучасних умовах.  

Для досягнення мети було визначено такі завдання дослідження:  

  визначити теоретичні засади формування іміджу та репутації 

державного службовця як конкурентної переваги в органах публічного 

адміністрування в сучасних умовах в Україні;  
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 виокремити основні чинники, які впливають на підвищення та 

формування іміджу та репутації державного службовця як конкурентної 

переваги в органах публічного адміністрування в сучасних умовах, зокрема, 

підвищення його професіоналізму; 

 розробити практичний інструментарій дослідження проблем 

підвищення іміджу та репутації  керівника в органах публічного 

адміністрування в сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження є процеси формування іміджу та репутації 

державного службовця.  

Предметом дослідження виступають  теоретичні засади та практичні 

аспекти  формування іміджу та репутації  керівника як конкурентної 

переваги в органах публічного адміністрування в сучасних умовах.  

Використана методика дослідження. З метою реалізації поставлених 

завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: 

наукової абстракції – для розкриття змісту понять, вивчення проблем аналізу,  

пошуку шляхів удосконалення формування іміджу та репутації  керівника; 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції, кількісного та якісного аналізу – для 

вивчення зарубіжного досвіду підвищення іміджу та репутації  державного 

службовця як конкурентної переваги в органах публічного адміністрування; 

діалектичний – для дослідження суперечностей цілей та наслідків 

формування репутації державного службовця. 

Інформаційною базою дослідження є закони України, а також 

інформація, наведена у монографіях і наукових публікаціях вітчизняних та 

зарубіжних вчених. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито стан її 

наукової новизни, визначено мету, завдання, методи дослідження, 

охарактеризовано інформаційну базу роботи, її наукове та практичне 

значення. 

У першому розділі – розглянуто підходи до визначення понять  репутації 

та іміджу державного службовця як складову державної служби. Надано 
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дефініцію сутності поняття «імідж». Виокремлено наступні складові іміджу: 

стиль, ідеологія, кредитність. Встановлено, що репутація формується і існує в 

просторі суспільного дискурсу як соціальне уявлення, визначаючи суспільні 

переваги.  

У другому розділі – розкрито чинники репутації та іміджу державного 

службовця. Однією з основоположних характеристик позитивного ставлення 

громадян до державних службовців є професіоналізм. Досягнення 

взаєморозуміння з громадянами має бути пріоритетним напрямком розвитку 

особистості державного службовця. Найчастіше фахівці з державного 

управління наголошують на таких професійних та особистих рисах, які 

мають бути притаманними для державних службовців та складати основу їх 

особистого іміджу як гуманізм, гуманітарна освіченість, компетентність, 

ерудованість, динамізм, активність, працелюбність, послідовність, швидка 

реакція на ситуацію, моральна надійність, дотримання етикету, 

дисциплінованість, вміння впливати на людей справою, словом і зовнішньою 

естетичною привабливістю.  

У третьому розділі – запропоновано практичні рекомендації щодо  

розробки інструментарію дослідження проблем підвищення іміджу та 

репутації керівника. Визначено, що брендінг - це спроба впливати на 

оточуючих з метою досягнення особистої вигоди чи винагороди. Бренд має 

бути видимий для зовнішнього світу. Це усвідомлене просування репутації, 

яка в звичайних умовах, може виникати незалежно від наміру 

Встановлено, що проблемою дослідження якісних характеристик 

брендінгу особистості є його нематеріальність. Проблема визначення набору 

якісних характеристик послуг з брендінгу викликає значний науковий 

інтерес. Запропоновано якісні характеристики брендінгу: комфортність, 

безпечність, економічність та продуктивність. 

Розроблено та проілюструвано модель формування особистісної 

репутації держслужбовця. Виокремлено критерії ефективного особистого 

брендінгу: реальність, моральність, специфічність, професіоналізм, 
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унікальність. 

Структура та обсяг. Конкурсна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 29 сторінок, з них основного тексту – 27 сторінок. Включає 

4 рисунки та 2 додатки. Список використаних джерел налічує 

42 найменування. 

Публікації. Основні положення роботи відображені у двох публікаціях, 

наведених у додатках. 
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I.ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА 

РЕПУТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. 

Державний службовець – це особа, на яку  покладається безпосереднє 

виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі 

державного управління. Державний службовець (в Україні) — це громадянин 

України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, 

іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну 

плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для 

цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням завдань і 

функцій такого державного органу, а також дотримується принципів 

державної служби [31, ст. 1]. 

Право бути державним службовцем мають громадяни України, яким 

виповнилося 18 років, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, які вільно володіють державною мовою. 

В наш час, досить актуальною темою є поняття « державна служба». 

Державна служба – це  професійна діяльність осіб, які займають посади в 

державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних 

коштів.[32]. Державний службовець є перспективною професією і з кожним 

роком вимоги до державної служби зростають. 

Поняття «імідж» включає не тільки природні властивості особистості, 

але і спеціально створені. Крім того, воно свідчить як про зовнішній вигляд, 

так і про внутрішній світ людини, про його психологічний тип. Саме цією 

проблемою і займається нова галузь наукового знання –іміджологія. 

«Імідж» у перекладі з англійського означає «образ», причому в це 

поняття входить не тільки візуальний, зоровий образ, але й спосіб мислення, 

дій, учинків. 
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Імідж – це певний образ, який людина, її «Я» представляє світові, 

також це своєрідна самопрезентація. З одного боку, це інформація для 

навколишнього світу, з іншого – це шлях досягнення певної власної мети. 

Важливою особливістю іміджу є його активність. Він здатний впливати на 

свідомість, емоції, діяльність і вчинки як окремих людей, так і групи 

людей.[26] 

Дуже важливо розуміти мотиви своєї поведінки, її необхідність, 

очікуваний результат. Існують наступні складові іміджу: стиль, ідеологія, 

кредитність. Розглянемо їх більш детально. 

Стиль. У цьому випадку під іміджем розуміють зовнішній вигляд, 

стиль в одязі й манеру триматися. Робота над іміджем – це підбір костюму, 

гриму, пошук найбільш вигідних ракурсів для фото- і відеозйомок. Іншими 

словами можна сказати, що це зовнішній одяг людини.  

Ідеологія. Даний підхід говорить про те, що стиль одягу, манера 

триматися й учинки повинні підпорядковуватися ідеології компанії. 

Формування ідеології диктує формування іміджу. Тобто все має бути по 

стандартах і не відходити від норм. 

Кредитність. У цьому випадку робота над іміджем має на меті 

підвищення кредитності особистості керівника як комунікатора, який 

повинен відповідати трьом умовам: бути експертом в певній галузі, 

викликати довіру і бути надійним джерелом, мати легітимний авторитет. 

Якщо імідж більше пов’язаний із зовнішньою стороною образу 

конкретної людини, то репутація являє собою загальну думку, яка створилася 

в певних колах про переваги й недоліки цієї людини, свого роду його 

фірмовий знак, характеристику, передану з уст у вуста. Метою іміджу є 

можливість передати інформацію про себе, про своє щире підґрунтя, ідеали, 

плани, діяння[18]. 

З урахуванням знакової природи іміджу його можна розглядати як 

адресоване аудиторії повідомлення про те, що особистість має певні 

властивості. Для того, щоб аудиторія могла сприйняти таке повідомлення, 
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воно має бути написане зрозумілою їй мовою, а отже, використовувати 

знайомі їй символи(знаки) у їхніх звичайних значеннях[28]. Об’єкт іміджу – 

людина, група людей або організація. Поняття «імідж» включає не тільки 

природні властивості керівника, але і спеціально вироблені, створені, 

сформовані. Багато в чому воно визначається об’єктивними 

характеристиками об’єкта, зокрема, його психологічним типом, 

відповідністю запитам часу і суспільства[27]. 

Імідж керівника містить інформацію про вдалі дії керівника, які є 

прикладом, зразком поведінки для підлеглих. Саме тому, необхідно виділити 

критерії вибору моделей поведінки (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Елементи моделі поведінки керівника [розроблено автором] 

 

Особливу значимість набувають компоненти вигляду і поведінки, що 

утворюють імідж. Відображення цих компонентів виконує дві функції: 

«безпосереднього розрізнення і пізнавання» їх серед інших компонентів 

вигляду і в загальній картині поведінки, і «інтерпретацію того 

психологічного змісту, який, як здається учасникам діяльності, укладений в 
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цих компонентах –сигналах» [30,с.166]. 

На думку С. Колоска [20] поняття іміджу включає дві складові: 

описове і інформаційне уявлення про суб’єкт. Структура іміджу державного 

службовця включає шість складових (рис.2): діловий імідж організації, 

діловий імідж керівника, імідж персоналу, візуальний імідж організації, 

соціальний імідж організації та імідж послуги. 

 

Рис. 2 Структура іміджу державного службовця [розроблено автором] 

Таким чином, можна зробити висновок , що імідж державної влади і 

державної служби утворює імідж самого окремого державного службовця. 

Сьогодні відносини громадян із представниками державної влади є досить 

напруженими і їх складно назвати партнерськими. Тому дуже важливим 

поняттям є репутація державного службовця. 

Більш ширшим поняттям є саме «репутація» державного службовця. 

Саме репутація формується і існує в просторі суспільного дискурсу як 

соціальне уявлення, визначаючи суспільні переваги. Репутація це або 

суб’єктивне або колективне оцінювання, якому притаманні специфічні 

характеристики (рис.3). 
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Рис. 3 Складові репутації [розроблено автором] 

Існує поняття « ділова репутація» - це сукупність якостей та оцінок 

будь-якого суб’єкта в діловому управлінні [41].  Саме такий вид репутації 

може розказати нам наскільки та чи інша людина відповідає основним 

вимогам державного службовця. Нерідко доводиться стикатися з ситуацією, 

коли поняття "імідж" та "репутація" використовуються як синоніми. У цьому 

зв'язку представляється необхідним розмежувати ці поняття[24]. 

Репутація є важливою характеристикою особистості або організації, 

вона пов'язана з уявленнями окремих соціальних груп про якостях і поведінці 

її володаря. Імідж на відміну від репутації орієнтований на масову аудиторію 

і масову свідомість[23]. 

Як випливає з визначення, імідж - це, насамперед, засіб комунікації, 

інструмент спілкування його носія з масовою свідомістю. Н. Макіавеллі [42], 

який мав загострення "іміджевим мисленням" - умінням вибудовувати 

міжособистісні комунікації, прогнозуючи реакції інших людей і 

співвідносячи свої дії з цими реакціями. Послідовники геніального 

маніпулятора добре засвоїли його головний урок - в необхідних випадках 

треба змінювати не людини, не його характер або погляди, а вироблене їм 

враження, яке часто більше залежить від ЗМІ, ніж від змін у самому чинному 

особі.  

Таким чином, можна говорити про те, що імідж та репутація 

доповнюють один одного. Кожне з цих понять має своє значення, але вони не 

є схожими, а навпаки доповнюють один одного. На наш погляд, репутація є 

більш ширшим поняттям, ніж імідж державного службовця. Адже імідж 

може говорити нам про уявлення людини: як вона виглядає, як одягнута. А 
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репутація дає нам більш повну характеристику тієї чи іншої особистості.  

Саме на репутації ґрунтується довіра громадян до представників державної 

служби[14]. Адже коли ми знаємо, що людина яка вирішує ті чи інші 

питання, приймає ті чи інші закони, бере участь у вирішенні громадських 

питань має гарну репутацію ми зможемо їй довіритися. Для прикладу, 

обираючи  Президента України, перше, що ми робимо це читаємо біографію 

кандидатів, дивимося  інтерв’ю і аналізуємо інформацію, ми зможемо 

зробити свій вибір. Аналогічна ситуація складається і по відношенню до і з 

державних службовців. Перш ніж довіритися комусь, звернутися за 

допомогою, ми перевіримо точність та правдивість інформації про посадову 

особу, а вже потім будемо вирішувати питання з якими ми прийшли до 

представників влади. 

Підсумовуючи, доцільно зазначити, що репутація  та імідж 

державного службовця – це сукупність професійних та службових якостей, 

які є дуже важливими для суспільного середовища. Репутація має досить 

велике значення для державного службовця, адже пропонуючи ту чи іншу 

державну послугу громадянин перш за все приділяє увагу людині, яка надає 

йому послугу.  
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II. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА РЕПУТАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

Позитивний імідж інституту державної служби не може формуватися 

неочікувано, над ним необхідно працювати щоденно і наполегливо[8]. Це 

результат досить  складної діяльності, спрямованої на створення, 

підтримання та посилення позитивної громадської думки. Формування 

позитивного іміджу інституту державної служби є одним із шляхів її 

модернізації.  Однією з основоположних характеристик позитивного 

ставлення громадян до державних службовців є професіоналізм. На думку 

науковця О. Зінченко [15],  професіоналізм державного службовця полягає у 

ґрунтовній професійній підготовці, найліпшому виконанні дорученої справи, 

безперервному вдосконаленні, підвищенні кваліфікації, самоаналізі і 

самоконтролі, мистецтві спілкування, володінні фінансовими, 

інноваційними, інвестиційними питаннями, вмінні керувати персоналом і 

бути часткою персоналу, спрямованості роботи на ефективне виконання 

визначених завдань, у тому числі перспективних, стратегічних цілей, 

забезпеченні результативності діяльності, де головним гаслом має бути: 

стань «результатоголіком», а не «трудоголіком» [16]. 

Так, за результатами опитування [17] виявилось, що 90% респондентів 

вважає, що позитивне ставлення населення до державної служби є важливим 

для її роботи. Тоді як лише 6% заперечили дане твердження, а 4% обрали 

варіант «важко відповісти».  

Такий результат свідчить про існуючі уявлення в суспільстві, що лише 

позитивна взаємодія громадськості та влади здатна приносити плідні 

результати у галузі державного управління[9]. 

На питання: «Чи виникали у Вас певні конфлікти та непорозуміння при 

контакті з державними службовцями?» 34% відповіли, що такі ситуації 

траплялися, 46% дали заперечувальну відповідь, та 20%  вказали, що їм 
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важко точно відповісти на це запитання. Отриманні результати дещо 

насторожують. З одного боку кількість громадян, які  стикалися з 

конфліктними ситуаціями та непорозуміннями, породженими спілкуванням з 

державними службовцями не така вже й велика. Проте, з іншого боку,  

кількість таких випадків має бути зведена до мінімуму, а в ідеалі – повністю 

відсутня. Досягнення взаєморозуміння з громадянами має бути пріоритетним 

напрямком розвитку особистості державного службовця[11]. 

Що стосується рис характеру, які є найважливішими для державного 

службовця, то респондентам було запропоновано оцінити їх за важливістю і 

поставити 10 балів найважливішим показникам, а 1 – найменш важливим за 

шкалою від 1 до десяти. Таким чином, опитані громадяни вважають, що 

найважливішими рисами характеру для державного службовця є: здатність 

до співчуття (378 балів), інтелігентність (362 бали), впевненість у собі (350 

балів) та чесність (347 балів). Далі показники розподілились наступним 

чином – відкритість (318 балів), доброта (316 балів), стійкість характеру (294 

балів), щирість (283 балів), доброзичливість (255 балів) та терпиме ставлення 

до інших – (207 балів)[12]. 

За результатами опитування відбувся такий розподіл вказаних у анкеті 

найважливіших для державного службовця професійних якостей: 

професіоналізм (394 бали), знання ділового етикету (376 балів), здатність 

знаходити спільну мову з людьми (362 бали), добросовісність (355 балів), 

патріотизм (352 бали), відповідальність (345 балів), відповідний зовнішній 

вигляд (340 балів), наявність певного досвіду роботи (302 бали), вміння чітко 

виконувати накази (288 балів), пунктуальність (263 бали), відданість 

інтересам держави (246 балів) та знання іноземних мов (221 бал). 

64% респондентів більшою мірою не задоволені загальним 

професійним рівнем державних службовців України; 16% швидше 

задоволенні, ніж не задоволенні; 14% повністю задоволенні, ніж не 

задоволені та 4% повністю не задоволенні; 2% обрали варіант «важко 

відповісти». З огляду на те, що лише 14% від загальної кількості опитаних 
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повною мірою задоволенні рівнем професіоналізму, і, водночас, ця риса 

визнана найважливішою для представника органів державної влади –  

результати не є втішними[19]. 

Найчастіше фахівці з державного управління наголошують на таких 

професійних та особистих рисах, які мають бути притаманними для 

державних службовців та складати основу їх особистого іміджу як гуманізм, 

гуманітарна освіченість, компетентність, ерудованість, динамізм, активність, 

працелюбність, послідовність, швидка реакція на ситуацію, моральна 

надійність, дотримання етикету, дисциплінованість, вміння впливати на 

людей справою, словом і зовнішньою естетичною привабливістю [17,с.118]. 

Серед запропонованих недоліків державних службовців, які 

респонденти зауважили під час контакту з ними найчастіше обирали варіант 

«неоднакове ставлення до різних людей, надання пріоритету лише певним 

особам» та «непунктуальність». Водночас, 16% громадян вказали, що ніяких 

недоліків ніколи не зустрічали. Якщо перший вказаний недолік є в деякій 

мірі явищем суб’єктивним та, найчастіше ,  не може  претендувати на 

об’єктивну оцінку та можливість вирішення якимись суто управлінськими 

рішеннями, то другий недолік належить до тих негативних явищ, які можуть 

бути усуненні  безпосередньо на рівні кожної організації шляхом 

ефективного менеджменту[21]. 

Оскільки, імідж включає в себе і зовнішнє вираження, то в анкету, 

запропоновану для заповнення громадянам, було включено і питання про 

дрес-код державного службовця. 46% опитаних вважають, що представникам 

державної служби варто дотримуватись офіційно-ділового стилю; 42% 

обрали варіант «варто дотримуватись, але з деякими відхиленнями»; 6% – 

«лише у деяких випадках»; 4% погоджуються з думкою, що варто надати 

держслужбовцям свободу вибору стилю одягу для робочого часу і 2% 

вважають, що від офіційно-ділового стилю в одязі варто відмовитись. 

Отриманні результати не є несподіваними і виражають схвалення 

громадськістю вибору стилю одягу переважаючою більшістю представників 
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органів влади в Україні[22]. 

Респонденти вважають, що в першу чергу представникам державних 

служб України потрібно покращувати таку сторону іміджу як відданість 

інтересам держави та служіння народу, а також професійні знання, якості та 

навички і особисті моральні якості та риси характеру. 

Позитивних характеристик іміджу органів державної влади може 

надати їх «презентація» суспільству як компетентних структур, 

укомплектованих професіоналами, людьми знаючими, інноваційно 

мислячими, такими, які мають досвід практичної ефективної діяльності у 

сферах пов’язаних або близьких до того чи іншого державного органу. 

Влада та її установи для сприйняття суспільством мають бути 

представлені як органи відкриті, прозорі, доступні для діалогу, дискусій, 

пропозицій, співпраці. Їх діяльність має носити публічний характер через 

підзвітність перед населенням, інформування про плани, перспективи 

діяльності, прийняття рішень, їх мотиваційні підстави, шляхи й засоби 

досягнення поставлених цілей [10,с.103]. 

 «Обличчям держави» погодились назвати державних службовців 68% 

респондентів, 16% не змогли ні погодитись, ні заперечити дану тезу і 16% не 

погодились із цим твердженням. Саме таке бачення ролі держслужбовця 

говорить про надзвичайну важливість формування позитивного іміджу 

представників органів влади для кожної держави. А для України, яка по своїй 

суті, все ще залишається «закритою» для світової спільноти та тільки 

формується як незалежна демократична держава це питання є особливо 

важливим. Завдання створення нового іміджу державних службовців постає в 

Україні дуже гостро ще й тому, що ситуація яка склалася з їх образом в 

суспільній свідомості є дуже невтішною. 

Новий імідж  повинен  бути  чітко  структурованим, керованим, 

розроблятись та реалізовуватись за відповідною схемою, в залежності від  

обставин. Важливою складовою ефективного  іміджу службовців є рівень 

довіри до них з  боку  громадськості,  здатність  нести  відповідальність  за  
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прийняті  рішення,  харизматичність  службовців,  внутрішня  і  зовнішня  

складова  позиціювання  влади,  здатність  до  самопрезентації, особистісний 

фактор і розвинені комунікативні здібності [35,с.97]. 

Таким чином ,  сучасний стан іміджу державних службовців потребує 

змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загально-

державному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він 

нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної 

влади». Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на 

основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних 

рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування 

позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її 

представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом 

на основі чесності та відкритості. 
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ІІІ. РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТІСНОЇ РЕПУТАЦІЇ  КЕРІВНИКА. 

 

Професійний розвиток відіграє дуже важливу роль у житті державного 

службовця і випливає з природної потреби людей у розвитку та досягненнях. 

Це тривалий процес, який охоплює майже все життя людини і має різні 

стадії. Хоча це індивідуалізований процес і прогресує по-різному для кожної 

людини, він завжди пов'язаний з розвитком знань, умінь, навичок, а також 

особистих характеристик. 

У наш час державні службовці працюють у бурхливому середовищі, в 

якому відбуваються зміни, що часто дуже непередбачувані. Бренд 

особистості - це своєрідне повідомлення оточуючим, чого очікувати. 

Брендінг - це спроба впливати на оточуючих з метою досягнення 

особистої вигоди чи винагороди. Бренд має бути видимий для зовнішнього 

світу. Це усвідомлене просування репутації, яка в звичайних умовах, може 

виникати незалежно від наміру[1]. 

Найбільш ефективним засобом уникнення негативного впливу 

асиметричної інформації є підтримка власної позитивної репутації. Природне 

прагнення зберегти власну позитивну репутацію, а отже орієнтація на 

результат, не лише обмежує негативний вплив інформаційної асиметрії, а й 

забезпечує належний рівень суспільних взаємовідносин. Саме тому, особливо 

актуальною у сучасних умовах стає послуга особистого брендінгу. 

Якщо розглядати матеріальний товар, то його виробництво, доставка, 

споживання є окремими етапами, що відбуваються з певними часовими 

проміжками. Продукування ж послуги фактично об’єднує ці процеси, 

оскільки вони переважно відбуваються одночасно, тобто надання та 

виробництво послуги, як правило, співпадають, а споживання її триває доти, 

доки вона надається. Специфічною рисою брендінгу особистості як послуги є 

її процесний характер. При виробництві матеріального товару процесними є 



20 

 

періоди його виробництва, а потім споживання, тоді як послуга за своєю 

сутністю є процесом [38]. 

Послузі, як і матеріальним товарам притаманна певна корисність. 

Переважно, послуга є видом корисної діяльності, що не має на меті 

створення матеріальних цінностей, результатом її є зміна якісних 

характеристик уже існуючих об’єктів. Якість брендінгу особистості дуже 

сильно залежить від професійних якостей надавача послуги.  

Проблемою дослідження якісних характеристик брендінгу особистості 

є його нематеріальність. Проблема визначення набору якісних характеристик 

послуг з брендінгу викликає значний науковий інтерес. Характеристики 

послуги нами було поділено на кілька груп, в залежності від того, які потреби 

вони задовольняють, а саме: 

Комфортність. Під комфортністю розумітимемо такі умови надання 

послуги брендінгу особистості, які забезпечують якомога нижчу вірогідність 

виникнення незручних для клієнта ситуацій (швидкість реагування на запити, 

близькість розташування, кваліфікованість персоналу (професіоналізм, 

ввічливість, грамотність), зручність і простота інтернет-сайту тощо). В 

даному дослідженні якісну характеристику комфортності, на нашу думку, 

можна виразити за допомогою коефіцієнту кваліфікованості кадрів, що 

розраховується на основі співвідношення кількості працівників, які мають 

відповідні документи на підтвердження власного професійного рівня та 

загальної чисельності зайнятих в сфері надання конкретних послуг. 

Економічність. Наступна характеристика, яку розглядаємо з погляду 

співвідношення ціна-якість мінімізації витрат з боку клієнта (часу, коштів, 

ресурсів) є економічність. На нашу думку, достатньо показовою в цьому 

сенсі є «середня тривалість проекту», оскільки, в переважній більшості 

випадків (окрім ситуацій, коли тривалість проекту скорочується за бажанням 

клієнта у зв’язку з терміновістю його виконання) чим менше триває проект, 

тим нижчою є його ціна за рахунок зменшення обсягу середніх постійних 

витрат організації.  
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Продуктивність. Категорія, що свідчить про рівень віддачі з боку 

держави щодо клієнта, а також наскільки виправданим виявилось 

застосування послуги як засобу вирішення конкретних проблем. 

Безпечність. Одна з найбільш вагомих якісних характеристик, яка 

відображає ступінь ризикованості певного проекту. 

Оцінити якість та характерні відмінності двох, на перший погляд, 

однакових послуг, досить складно. Часто якість надання певної послуги 

можна оцінити тільки через деякий час, оскільки ефект від впровадження, 

наприклад, управлінського обліку, стане відчутним мінімум за півроку 

Потреба реалізації принципу довіри в поведінці державного службовця 

є передумовою успішної діяльності як самого службовця, так і відповідного 

державного органу. Довіра до держави є одним з найбільш важливих 

факторів впливу на формування відповідного рівня репутації публічних осіб.  

Як і репутація, імідж - це суспільно сформоване бачення, що базується 

на нашій власній оцінці нас самих, а не на сприйнятті з боку сторонніх. По 

суті, наш імідж - це власне сприйняття нашої репутації. Імідж і репутація 

часом можуть зближуватися і ототожнюватися[4]. 

Визнання є по суті репутацією. Визнання наступає внаслідок певної 

події  (наприклад, висвітлення конкретного факту в ЗМІ). Якщо подія 

відбулася лише один раз, варто зазначити, що визнання згасатиме. 

Одночасно нівелюватиметься набута репутація, для підтримки якої не 

вистачає повторюваності, яку можна використовувати для прогнозування. 

Репутація має володіти характеристикою передбачуваності та 

повторюваності.  

Управління враженнями означає "процес, за допомогою якого люди 

намагаються контролювати враження оточуючих. Публічні особи часто не 

знають, як сприймають їх інші, але часом відчувають, як вони впливають 

інших і намагаються змінити свою поведінку, щоб отримати сприятливі 

враження. Часто розглядається в асоціації з різними "тактиками впливу", які 

можуть використовуватися для управління своїми враженнями, такі спроби 
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керувати іншими часто мають конкретну мету, наприклад, підвищення 

рейтингів ефективності. 

Походження повністю пов'язане із сутністю поза особою, але все ще 

безпосередньо впливає на репутацію людини. Походження людини - це 

ідентифікація її відмінності або спільності по відношенню до інших.  

У процесі самореклами як професіонала можна використовувати різні 

інформаційно-комунікаційні засоби, такі як: блоги (містять окремі публікації 

блогу у вигляді тексту, малюнків тощо, як правило, в хронологічному 

порядку); портали професійних мереж (дозволяють  представляти свій 

професійний профіль в Інтернеті та ділитися своїми досягненнями, будуючи 

таким чином ділову мережу); форуми для обговорення (сьогодні є одним з 

найпопулярніших методів спілкування обміну інформацією, думками); 

соціальні мережі (пов’язують однодумців із подібними інтересами, 

ставши дуже хорошим маркетинговим інструментом і чудовим способом 

передачі конкретної інформації); інтерактивний контент (дозволяють людям 

рекламувати себе в мережі, розміщуючи відео,презентації); сайти для 

розміщення фотографій (наприклад, Pinterest, Instagram); персональний веб-

сайт ( цілодобове джерело достовірної, оновленої інформації про людину та 

її цілі, діяльність, досягнення, пристрасті тощо). 

Ці інструменти є найважливішими в процесі створення особистого 

бренду завдяки ефективності спілкування, однак традиційні засоби, такі як 

листи, телефон тощо, поки що не втратили свого значення.  І, звичайно, ніщо 

не може замінити перевищити ефект особистого спілкування. 

Аналізуючи вищенаведене, ми можемо проілюструвати модель 

формування особистісної репутації держслужбовця (рис.4). 
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Рис. 4 Модель формування особистісної репутації [розроблено автором] 

 

Репутація не полягає у прихильності: це сукупність оціночних суджень, 

які особа чи суб'єкт господарювання отримують з боку громадськості. 

Розробка ефективного бренду, на наш погляд має ґрунтуватися на 

наступній критеріальній оцінці [38] : 

Критерії ефективного особистого брендінгу: 

 Реальність - особистий власний бренд повинен будуватися на дійсно 

існуючій особистості; 

 Моральність - необхідність морально-етичних норм поведінки, 

формальних та неформальних правил, що встановлені в суспільстві; 
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 Специфічність - слід орієнтуватися на одну сферу спеціалізації; 

 Професіоналізм - людину слід сприймати як визнаного експерта в 

певній галузі, а також як ефективного лідера; 

 Унікальність – бренд має особливим, мати свої власні риси, бути 

несхожим на інших. 

Напрями сучасної іміджевої стратегії державної служби: розроблення 

яскравої ідейної концепції , яка могла б  відповідати  інтересам усіх громадян 

України  і спрямована на відродження національної гордості і високої 

культурної самооцінки, задіяння всіх каналів комунікації для формування 

позитивного іміджу (телебачення, радіо, преса, Інтернет–ресурси); 

активізація зусиль керівництва держави і владних інституцій у просування 

позитивного іміджу, формування “портрета керівника із стійким позитивним 

іміджем”; створення позитивного образу державного службовця, 

який щоденно виконує функції держави і несе відповідальність за 

впровадження державної політики шляхом зйомки художнього кіносеріалу 

про будні державних службовців України; популяризація наукових розробок 

і широке впровадження пропозицій науковців у сфері державного управління 

тощо[25]. 

Однак  досить часто імідж розглядається як загальне сприйняття будь-

якого об’єкта [42], який включає дві складові: описову (інформаційну, 

оцінюючу) і цілісну складову, яка існує незалежно від будь-якої інформації 

про об’єкт (організацію, установу, людину, товар, послугу тощо). Тому 

важливо, крім створення яскравої привабливої “картинки” 

інституту державної служби, зробити якісні зміни.  

Вважаємо за доцільне:  

— розробити кодекс честі державного службовця, який 

регламентуватиме його поведінку у взаєминах із колегами, фізичними та 

юридичними особами, зокрема представниками об’єднань громадян та 

окремими громадянами[5].  Прийняття такого рекомендаційного кодексу для 
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всіх органів виконавчої влади та його затвердження на відкритих і вільних 

зборах відповідних трудових колективів; 

— посилити юридичну (кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну) відповідальність державних службовців усіх категорій за 

протиправні дії, порушення норм законодавства, Кодексу державного 

службовця (доброчесної поведінки), а також моральних норм[7]. Необхідним 

є вироблення певних традицій, професійної культури, які змушуватимуть 

порушників усталених морально-правових норм самостійно залишати 

державну службу. 

Важливим є також, мінімізація прямих контактів державних 

службовців із набувачами їх послуг шляхом створення та налагодження 

ефективної роботи центрів надання адміністративних послуг; 

— призначати на посади державної служби виключно на конкурсній 

основі за результатами співбесіди, тестування з відданням переваги 

кандидату, який показав кращі результати;  

— впровадити систему управління якістю в діяльність органів 

державної влади не на словах (чи у звітах), а на ділі, яка дозволить 

переорієнтувати їх діяльність та кожного державного службовця зокрема з 

виключного служіння державі на надання послуг юридичним та фізичним 

особам, тобто служінню суспільству; 

— більш широко використовувати електронне врядування; 

— усунути диспропорцію в рівні заробітної плати на державній службі 

та оплати праці кваліфікованої найманої сили в приватному секторі, що стане 

стимулом залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців і 

може запобігти відтоку професіоналів і забезпечить конкурентоспроможність 

державної служби на ринку праці; 

— залучати талановиту молодь (кращих випускників вищих 

навчальних закладів)на державну службу; вирішити питання щодо надання 

молодим державним службовцям довгострокових кредитів на будівництво чи 

придбання житла з мінімальним відсотком; 
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— здійснювати постійний моніторинг кадрових процесів та кадровий 

аудит у системі державної служби; 

— постійно підвищувати рівень професійної компетентності 

державних службовців шляхом вмотивованого підвищення кваліфікації й 

самоосвіти; 

— здійснювати щоденні конструктивні зв’язки з громадськістю, 

висвітлювати свою діяльність, вказувати на позитивні результати, недоліки, 

проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення за допомогою 

громадськості; 

— включити в програми навчальних закладів системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій навчальні курси, лекції, тематичні зустрічі, тренінги з питань 

іміджології тощо[2]. 

Багато в успішній діяльності організації залежить від керівників, які 

здатні керувати підлеглими не тільки силою наказу, але й вміють ефективно 

використовувати все різноманіття управлінського ресурсу керівника. Однією 

із складових такого ресурсу є імідж державного службовця та його репутація. 

Розуміння основ його формування і вдосконалення дозволяє керівнику 

успішно здійснювати необхідну в управлінській діяльності стратегію 

поведінки, реалізовуватися і розвиватися як особистість в умовах 

професійної діяльності. Удосконалення іміджу вимагає оволодіння новими 

знаннями, розвитку різноманітних навичок і умінь, дозволяють ефективно 

взаємодіяти з підлеглим. 

Особливістю іміджу та репутації держаних службовців є те, що вони 

нерозривно пов’язані з цілим комплексом, який має назву «імідж державної 

влади». Формування нового іміджу та репутації держслужбовців має 

здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних 

якостей та професійних рис, важливих у діловому світі.  
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Основоположними чинниками формування позитивного іміджу 

державної служби України має стати професіоналізм її представників та 

модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності 

та відкритості[37]. 

Для створення і підтримання позитивного іміджу державного 

службовця доцільно використовувати різні засоби масової комунікації. 

Відсутність адекватної оцінки, мала емоційна насиченість і реалістичність 

матеріалів, що висвітлюються в засобах масової інформації, не сприяють 

створенню позитивного іміджу державної служби[33].  

Висвітлення особливостей діяльності, труднощі розв’язуваних завдань, 

об’єктивно досягнутих успіхів формують змістовний, реалістичний образ 

державних службовців, зміцнюють їх авторитет, підвищують довіру до влади 

і держави.  

В умовах державних політичних та економічних реформ висока 

кваліфікація, професійна та моральна однорідність державного апарату 

дозволяють забезпечити стабільну основу конституційної єдності системи 

державної влади, сприяють подоланню суперечностей, що існують між 

застарілими стереотипами в управлінській діяльності та сучасними вимогами 

до неї в умовах розвитку українського суспільства, і формують позитивний 

імідж не тільки окремо взятого державного службовця, але й державної 

служби в цілому. Державний службовець повинен усвідомлювати кінцеву 

мету, бачити шляхи до цієї мети, розуміти свій статус як 

висококваліфікованого спеціаліста, якому держава делегувала свої 

повноваження та який несе відповідальність за дії, реалізація яких призведе 

або не призведе до наміченої мети. Для цього державний службовець 

повинен мати відповідний кар’єрний потенціал, під яким ми розуміємо 

приховані можливості, міць та силу державного службовця, які можуть бути 

(і мають бути) використані для забезпечення високої ефективності роботи 

органу державного управління та здатності його успішно просуватись 

службовими сходинками[34].Державний службовець повинен усвідомлювати 
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кінцеву мету, бачити шляхи до цієї мети, розуміти свій статус як 

висококваліфікованого спеціаліста, якому держава делегувала свої 

повноваження та який несе відповідальність за дії, реалізація яких призведе 

або не призведе до наміченої мети. Для цього державний службовець 

повинен мати відповідний кар’єрний потенціал та йти до цієї мети і не 

зупинятися на півдороги до гарної роботи. Тільки коли доброзичливо і 

наполегливо ставитися до виконання свої обов’язків, державний службовець 

зможе без проблем працювати. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження, нами було зроблено наступні 

висновки: 

1. Визначено теоретико-методологічні засади формування іміджу та 

репутації державного службовця як конкурентної переваги в органах 

публічного адміністрування в сучасних умовах в Україні. розглянуто 

підходи до визначення понять  репутації та іміджу державного службовця 

як складову державної служби. Надано дефініцію поняття «імідж». 

Виокремлено наступні складові іміджу: стиль, ідеологія, кредитність. 

Більш ширшим поняттям є саме «репутація» державного службовця. 

Встановлено, що репутація формується і існує в просторі суспільного 

дискурсу як соціальне уявлення, визначаючи суспільні переваги. 

Репутація, на наш погляд, - це суб’єктивне або колективне оцінювання, 

сукупність якостей та оцінок будь-якого суб’єкта в діловому управлінні. 

2. Виокремлено основні чинники, які впливають на підвищення та 

формування іміджу та репутації державного службовця як конкурентної 

переваги в органах публічного адміністрування, зокрема, підвищення 

його професіоналізму. розкриваються чинники репутації та іміджу 

державного службовця. Однією з основоположних характеристик 

позитивного ставлення громадян до державних службовців є 

професіоналізм. Встановлено, що досягнення взаєморозуміння з 

громадянами має бути пріоритетним напрямком розвитку особистості 

державного службовця. Виявлено, ключові риси характеру, що на думку 

громадян, мають бути притаманними для державних службовців: 

гуманізм, гуманітарна освіченість, компетентність, ерудованість, 

динамізм, активність, працелюбність, послідовність, швидка реакція на 

ситуацію, моральна надійність, дотримання етикету, дисциплінованість, 

вміння впливати на людей справою, словом і зовнішньою естетичною 

привабливістю.  
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3. Розроблено практичний інструментарій дослідження проблем підвищення 

іміджу та репутації  керівника в органах публічного адміністрування в 

сучасних умовах. запропоновано практичні рекомендації щодо  розробки 

інструментарію дослідження проблем підвищення іміджу та репутації 

керівника. Визначено, що брендінг - це спроба впливати на оточуючих з 

метою досягнення особистої вигоди чи винагороди. Це усвідомлене 

просування репутації, яка в звичайних умовах, може виникати незалежно 

від наміру. Встановлено, що проблемою дослідження якісних 

характеристик брендінгу особистості є його нематеріальність. Проблема 

визначення набору якісних характеристик послуг з брендінгу викликає 

значний науковий інтерес. Запропоновано якісні характеристики 

брендінгу: комфортність, безпечність, економічність та продуктивність. 

Розроблено та проілюструвано модель формування особистісної репутації 

держслужбовця. Виокремлено критерії ефективного особистого 

брендінгу: реальність, моральність, специфічність, професіоналізм, 

унікальність. 

Таким чином, імідж – це образ або враження, що створює про себе 

керівник; містить не тільки природні властивості керівника, але і 

спеціально сформовані; може змінюватися, коригуватися, щоб 

відповідати запитам суспільства. Репутація – це набуття керівником своїй 

професійних навичок, його компетенція. 
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БРЕНДІНГ ОСОБИСТОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

БРЕНДИНГ ЛИЧНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

PERSONAL BRANDING IN PUBLIC SERVICE 

Анотація.Стаття присвячена виявленню особливостей брендінгу 

особистості в державній службі. У наш час державні службовці працюють 

в динамічних умовах. Бренд особистості - це своєрідне повідомлення 

оточуючим, чого очікувати. В сучасних умовах загальної політичної 

нестабільності та постійної недовіри до влади з боку громадян, особливо 
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гостро постає питання поетапного відбудування інституту довіри до 

державних службовців з метою уникнення проявів інформаційної асиметрії. 

Природне прагнення зберегти власну позитивну репутацію, а отже 

орієнтація на результат, не лише обмежує негативний вплив інформаційної 

асиметрії, а й забезпечує належний рівень суспільних взаємовідносин. 

Потреба реалізації принципу довіри в поведінці державного службовця є 

передумовою успішної діяльності як самого службовця, так і відповідного 

державного органу. В публікації визначено, що брендінг - це спроба впливати 

на оточуючих з метою досягнення особистої вигоди чи винагороди. Бренд 

має бути видимий для зовнішнього світу. Це усвідомлене просування 

репутації, яка в звичайних умовах, може виникати незалежно від наміру.  

В статті розглянуто питання іміджу особистості та розроблено 

модель формування репутації держслужбовця. Відзначено, що імідж - це 

сприйняття репутації. Імідж і репутація часто ототожнюються. В 

процесі дослідження нами було виокремлено критерії ефективного 

особистого брендінгу. Реальність - особистий власний бренд повинен 

будуватися на дійсно існуючій особистості. Моральність - необхідність 

морально-етичних норм поведінки, формальних та неформальних правил, що 

встановлені в суспільстві. Специфічність - слід орієнтуватися на одну сферу 

спеціалізації.  Влада - людину слід сприймати як визнаного експерта в певній 

галузі, а також як ефективного лідера. Унікальність – бренд є особливим, 

повинен мати свої власні риси, бути несхожим на інших. 

Ключові слова: брендінг, державний службовець, репутація, якісні 

характеристики, імідж, інститут довіри. 

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей брендинга 

личности в государственной службе. В наше время государственные 

служащие работают в динамических условиях. Бренд личности - это 

своеобразное сообщение окружающим, чего ожидать. В современных 

условиях общей нестабильности и постоянной недоверия к власти со 

стороны граждан, особенно остро стоит вопрос поэтапного отстройка 
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института доверия к государственным служащим с целью избежать 

проявлений информационной асимметрии. Естественное стремление 

сохранить собственную положительную репутацию, а, следовательно, 

ориентация на результат, не только ограничивает негативное влияние 

информационной асимметрии, но и обеспечивает надлежащий уровень 

общественных взаимоотношений. Потребность реализации принципа 

доверия в поведении государственного служащего является предпосылкой 

успешной деятельности, как самого служащего, так и соответствующего 

государственного органа. В публикации определено, что брендинг - это 

попытка воздействовать на окружающих с целью достижения личной 

выгоды или вознаграждения. Бренд должен быть доступен для внешнего 

мира. Это осознанное продвижение репутации, которая в обычных условиях 

может возникать независимо от намерения. 

В статье рассмотрены вопросы имиджа личности и разработана 

модель формирования репутации госслужащего. Отмечено, что имидж - 

это восприятие репутации. Имидж и репутация часто отождествляются. 

В процессе исследования нами были выделены критерии эффективного 

личного брендинга. Реальность - личный собственный бренд должен 

строиться на действительно существующей личности. Нравственность - 

необходимость морально-этических норм поведения, формальных и 

неформальных правил, установленных в обществе. Специфичность - следует 

ориентироваться на одну сферу специализации. Власть - человека следует 

воспринимать как признанного эксперта в определенной области, а также в 

качестве эффективного лидера.  Уникальность - бренд является особым, 

должен иметь собственные черты, быть непохожим на других. 

Ключевые слова: брендинг, государственный служащий, репутация, 

качественные характеристики, имидж, институт доверия. 

Summary. The article is devoted to revealing the peculiarities of personality 

branding in public service. Nowadays, civil servants work in dynamic conditions. 

A personality brand is a message to others about what to expect. In the current 
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conditions of general political instability and constant distrust of the authorities by 

citizens, the issue of gradual rebuilding of the institute of trust in civil servants in 

order to avoid manifestations of information asymmetry is particularly acute. The 

natural desire to maintain its own positive reputation, and thus the result 

orientation, not only limits the negative impact of information asymmetry, but also 

ensures the proper level of social relations. The publication states that branding is 

an attempt to influence others for the sake of personal gain or reward. The brand 

must be visible to the outside world. It is a deliberate promotion of reputation that, 

under normal circumstances, may occur regardless of intent. 

The article deals with issues of personality image and develops a model of 

forming the reputation of a civil servant. It is noted that image is a perception of 

reputation. Image and reputation are often conflated. In the process of research, 

we have highlighted the criteria for effective personal branding.  Reality - personal 

own brand must be built on a truly existing personality. Morality - the need for 

moral and ethical standards of behavior, formal and informal rules established in 

society. Specificity - should focus on one area of specialization. Power - a person 

should be seen as a recognized expert in a particular field, as well as an effective 

leader. Uniqueness - a brand must be special, have its own features, be different 

from others. 

Key words: branding, civil servant, reputation, quality characteristics, 

image, institute of trust. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Професійний розвиток 

відіграє дуже важливу роль у житті державного службовця і випливає з 

природної потреби людей у розвитку та досягненнях. Це тривалий процес, 

який охоплює майже все життя людини і має різні стадії. Хоча це 

індивідуалізований процес і прогресує по-різному для кожної людини, він 

завжди пов'язаний з розвитком знань, умінь, навичок, а також особистих 

характеристик. У наш час державні службовці працюють у бурхливому 

середовищі, в якому відбуваються зміни, що часто дуже непередбачувані. 

Бренд особистості - це своєрідне повідомлення оточуючим, чого очікувати. 
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Брендінг - це спроба впливати на оточуючих з метою досягнення 

особистої вигоди чи винагороди. Бренд має бути видимий для зовнішнього 

світу. Це усвідомлене просування репутації, яка в звичайних умовах, може 

виникати незалежно від наміру.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики 

іміджу та репутації  в цілому і формування позитивного іміджу у сфері 

державного управління, зокрема органів державної влади та місцевого 

самоврядування, відображені в роботах таких науковців, як: А.Бобровник [1], 

Л. Бурганова [2], С. Колосок [3], Н. Сорокіна [5], Л. Чабак [6]  та інших. 

Формулювання цілей статті. В сучасних умовах загальної політичної 

нестабільності та постійної недовіри до влади з боку громадян, особливо 

гостро постає питання поетапного відбудування інституту довіри до 

державних службовців [1]. Одним з найбільш важливих кроків на цьому 

шляху є формування позитивної та стійкої репутації державного службовця. 

Ця тема є предметом наукових пошуків [6-7], але, на наш погляд, 

недостатньо обґрунтованою залишається проблема особистісного брендінгу, 

виявлення його специфіки та особливостей. 

Мета статті полягає в дослідженні особливостей брендінгу особистості 

в державній службі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш ефективним 

засобом уникнення негативного впливу асиметричної інформації є підтримка 

власної позитивної репутації. Репутація- це сукупність суджень про 

особистість, що підкріплюється соціальною оцінкою чи усталеними 

уявленнями. Репутаційний менеджмент – це управління процесом 

формування і коригування репутаційних характеристик, доведення їх до 

цільової аудиторії. Природне прагнення зберегти власну позитивну 

репутацію, а отже орієнтація на результат, не лише обмежує негативний 

вплив інформаційної асиметрії, а й забезпечує належний рівень суспільних 

взаємовідносин [4]. Саме тому, особливо актуальною у сучасних умовах стає 

послуга особистого брендінгу. 



45 

 

Визнання є по суті репутацією. Визнання наступає внаслідок певної 

події  (наприклад, висвітлення конкретного факту в ЗМІ). Якщо подія 

відбулася лише один раз, варто зазначити, що визнання згасатиме. 

Одночасно нівелюватиметься набута репутація, для підтримки якої не 

вистачає повторюваності, яку можна використовувати для прогнозування. 

Репутація має володіти характеристикою передбачуваності та 

повторюваності.  

Публічні особи часто не знають, як сприймають їх інші, але часом 

відчувають, як вони впливають інших і намагаються змінити свою поведінку, 

щоб отримати сприятливі враження  [3]. Часто розглядається в асоціації з 

різними "тактиками впливу", які можуть використовуватися для управління 

своїми враженнями, такі спроби керувати іншими часто мають конкретну 

мету, наприклад, підвищення рейтингів ефективності. Походження повністю 

пов'язане із сутністю поза особою, але все ще безпосередньо впливає на 

репутацію людини. Походження людини - це ідентифікація її відмінності або 

спільності по відношенню до інших [2].  

У процесі самореклами як професіонала можна використовувати різні 

інформаційно-комунікаційні засоби, такі як: блоги (містять окремі публікації 

блогу у вигляді тексту, малюнків тощо, як правило, в хронологічному 

порядку); портали професійних мереж (дозволяють  представляти свій 

професійний профіль в Інтернеті та ділитися своїми досягненнями, будуючи 

таким чином ділову мережу); форуми для обговорення (сьогодні є одним з 

найпопулярніших методів спілкування обміну інформацією, думками); 

соціальні мережі (пов’язують однодумців із подібними інтересами, ставши 

дуже хорошим маркетинговим інструментом і чудовим способом передачі 

конкретної інформації); інтерактивний контент (дозволяють людям 

рекламувати себе в мережі, розміщуючи відео, презентації); сайти для 

розміщення фотографій (Instagram); персональний веб-сайт (цілодобове 

джерело достовірної, оновленої інформації про людину та її цілі, діяльність, 

досягнення, пристрасті тощо). 
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Ці інструменти є найважливішими в процесі створення особистого 

бренду завдяки ефективності спілкування, однак традиційні засоби, такі як 

листи, телефон тощо, поки що не втратили свого значення.  І, звичайно, ніщо 

не може замінити перевищити ефект особистого спілкування. 

Аналізуючи вищенаведене, ми можемо проілюструвати модель 

формування особистісної репутації держслужбовця (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модель формування особистісної репутації [розробка авторів] 

Репутація не полягає у прихильності: це сукупність оціночних суджень, 

які особа чи суб'єкт господарювання отримують з боку громадськості. 

Критерії ефективного особистого брендінгу: 

 Реальність - особистий власний бренд повинен будуватися на дійсно 

існуючій особистості; 

 Моральність - необхідність морально-етичних норм поведінки, 

формальних та неформальних правил, що встановлені в суспільстві; 

 Специфічність - слід орієнтуватися на одну сферу спеціалізації; 

 Влада - людину слід сприймати як визнаного експерта в певній галузі, а 

також як ефективного лідера; 

 Унікальність – бренд має особливим, мати свої власні риси, бути 

несхожим на інших. 
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Для створення і підтримання позитивного іміджу державного 

службовця доцільно використовувати різні засоби масової комунікації [8]. 

Відсутність адекватної оцінки, мала емоційна насиченість і реалістичність 

матеріалів, що висвітлюються в засобах масової інформації, не сприяють 

створенню позитивного іміджу державної служби.  

Пріоритетами державної політики мають виступати підвищення 

авторитету державної служби в суспільстві через побудову відносин між 

державою та громадянином на засадах партнерства, вдосконалення 

організаційних форм, методів та засобів забезпечення прав і свобод 

людини в державному управлінні тощо [3, с 14]. Імідж і репутація часом 

можуть зближуватися і ототожнюватися. Найчастіше в основі брендінгу 

лежить фокусування на таких професійних та особистих рисах, які мають 

бути притаманними для державних службовців та складати основу їх 

особистого іміджу як: гуманізм, гуманітарна освіченість, компетентність, 

ерудованість, динамізм, активність, працелюбність, послідовність, швидка 

реакція на ситуацію, моральна надійність, дотримання етикету, 

дисциплінованість, вміння впливати на людей справою, словом і 

зовнішньою естетичною привабливістю [3,с.118]. Як і репутація, імідж - 

це суспільно сформоване бачення, що базується на нашій власній оцінці 

нас самих, а не на сприйнятті з боку сторонніх. По суті, наш імідж - це 

власне сприйняття нашої репутації. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, сучасний брендінг 

державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних 

стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю 

іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим 

комплексом, що має назву «імідж державної влади». Формування нового 

іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу 

покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих 

у діловому світі.  
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