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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна дипломатична практика в умовах 

глобалізаційного світу стає багатшою та різноманітнішою і наразі включає багато 

нехарактерних для неї раніше сфер, таких як взаємодія із громадськістю, захист прав 

людини тощо. Форми дипломатичної діяльності також стають більш різноманітними й не 

зводяться тільки до роботи посольств. Змінились функції посла та закордонного 

дипломатичного представництва в цілому. Активне впровадження інформаційних 

технологій та використання Інтернету зменшило відстань від посольств до центру, що 

дозволило дипломатичним представництвам брати активну участь у процесі вироблення 

рішень.  

Сьогодні спостерігається виразна трансформація ролі відомства закордонних справ 

як «вартового державних воріт» та промоутера зовнішніх контактів. З розвитком 

парламентської дипломатії, дипломатії регіонів, активізацією діяльності спеціалізованих 

органів зовнішніх зносин перед відомствами закордонних справ постає завдання 

врахування об’єктивних процесів й більш виразного номінування в якості ефективного 

координатора міжнародного спілкування в інтересах своєї держави. Наразі дедалі більше 

спостерігається фрагментація напрямків дипломатичної діяльності, що призводить до 

активного розвитку галузевої дипломатії. Така тенденція потребує переформатування у 

поглядах на ведення дипломатичної діяльності, вироблення нових концепцій для 

ефективного використання переваг закордонного дипломатичного представництва. 

Також, варто очікувати, що проблема регулювання міжнародних відносин, відтак і 

дипломатична практика буде ускладнюватися в міру виникнення нових викликів, загроз, а 

також можливого збільшення чисельності міжнародних акторів. І в цьому сенсі 

припущення про зростання ролі дипломатії в сучасному світі набуває актуальності. 

Дипломатія окремих держав, її багатосторонній вимір, практична діяльність 

дипломатів завжди викликали інтерес суспільства. Тому аналіз інститутів, форм і методів 

сучасної дипломатії, досвіду адаптації дипломатичних служб до викликів сучасності має 

істотну наукову й практичну значимість для політології міжнародних відносин та може 

слугувати основою для розроблення конкретних пропозицій та рекомендацій щодо 

реформування системи практичної дипломатії України, поліпшення ефективності 

дипломатичної служби нашої держави в складних умовах перманентних змін у світі.  

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

виконана в рамках Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка „Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації”, затвердженої Вченою Радою Університету, 

протокол № 13 від 20 червня 2011 р., і науково-дослідної теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Асоціація як 

новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти” (номер державної реєстрації 0111U007054).  

Мета і завдання дослідження  визначені з урахуванням актуальності обраної теми 

та стану її дослідження. Автор поставила за мету простежити еволюцію інститутів, форм і 

методів дипломатії як одного з основних засобів зовнішньої політики та інструментів 

регулювання сучасних міжнародних відносин. 

Для досягнення мети автором були сформульовані такі завдання:  
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- визначити чинники еволюції дипломатії в постбіполярний період та дослідити 

концептуальні засади становлення сучасної дипломатичної практики; 

- проаналізувати і систематизувати напрями та особливості еволюції традиційних 

дипломатичних інститутів, їх функцій та методів роботи;   

- з’ясувати роль і місце дипломатичного агента в сучасній дипломатичній практиці; 

- проаналізувати та охарактеризувати форми та особливості взаємодії інститутів 

традиційної дипломатії з новими акторами міжнародних відносин; 

- визначити місце багатосторонньої дипломатії в сучасній дипломатичній практиці; 

- з’ясувати основні тенденції та охарактеризувати новітні форми розвитку сучасної 

дипломатії; 

- виявити можливі шляхи адаптації дипломатичної служби України до викликів 

сучасності. 

Об’єктом дослідження є дипломатія як засіб реалізації зовнішньої політики та 

інструмент регулювання міжнародних відносин.  

Предметом даного дослідження є інститути, форми і методи сучасної дипломатії, 

напрямки їх еволюції в умовах трансформації системи міжнародних відносин під впливом 

глобалізації, регіоналізації, стрімких змін в суспільних комунікаціях. 

Методи дослідження. У цілому, при підготовці дослідження здобувач виходив з 

того, що дослідження сучасної дипломатії мають спиратися на загальнонаукові і 

політологічні методи аналізу. Це дозволяє з’ясувати наукову проблему з різних аспектів і 

дати об’єктивну оцінку предмету дослідження. Вибір методів та методології обумовлений 

науковою та прикладною доцільністю.  

Основними в дослідженні є засновані на системному підході системно-елементний, 

системно-структурний, системно-функціональний методи аналізу. Також було 

використано цивілізаційний підхід, який став у нагоді при вивченні таких сучасних 

напрямків дипломатії як культурна дипломатія, публічна дипломатія, а також дипломатія 

діаспор. Системно-елементний аналіз дозволив виявити не тільки підсистеми сучасної 

системи міжнародних відносин, але й допоміг виявити основні елементи дипломатії як 

засобу реалізації зовнішньої політики та елементи постбіполярної системи, які впливають 

на еволюцію дипломатії та її форми здійснення. Системно-структурний аналіз був 

застосований при розкритті внутрішньої організації предмету, що досліджується, та 

способу взаємодії елементів. Було визначено, що, окрім держави, системоутворюючими 

елементами дипломатичного середовища є міжнародні міжурядові організації (ММУО), 

міжнародні неурядові організації (МНУО), громадськість, транснаціональні корпорації 

(ТНК). Аналіз структурних елементів державного апарату здійснення зовнішніх зносин 

дозволив оцінити ефективність трансформації функцій та методів ведення міжнародної 

діяльності в умовах сучасного світу.  

Системно-функціональний аналіз показав, яку роль та функції виконують елементи 

дипломатичної діяльності у сфері міжнародних відносин. Він також дозволив пояснити 

особливості відносин держави з недержавними акторами (ТНК, діаспора, МНУО) крізь 

призму дипломатичної складової, а також передумови та особливості виходу на сцену 

міжнародного спілкування окремих державних структурних одиниць (парламенти, 

регіони, міжнародні відділи у складі профільних міністерств). У рамках системного 

підходу  продемонстрована  взаємна  обумовленість  співпраці  державних  і  недержавних  

 



3 

 

акторів на основі існуючих закономірностей у зв’язках між ними як елементами системи.  

В дослідженні використано й окремі елементи геополітичного аналізу (вивчення 

взаємодії природних і суспільно-політичних чинників, що визначають політику великих 

держав і союзів держав; дослідження тенденцій змін геополітичної структури, тобто 

балансу сил, провідних геостратегічних регіонів, геополітики провідних держав світу 

тощо) для визначення підходів США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та 

інших держав до реформування власних систем дипломатичної служби та розвитку 

галузевої дипломатії. В свою чергу, це допомогло визначити пріоритетні напрями 

дипломатії в цих країнах, виходячи з завдань, поставлених перед ними.  

Використаний у дисертації компаративний метод дозволив шляхом порівняння 

дипломатичних служб провідних країн світу виявити спільні тенденції та особливості 

реформування системи дипломатичного забезпечення та методів ведення дипломатичної 

діяльності, а також узагальнити ці закономірності.  

Застосування івент-аналізу й критичне осмислення тексту при роботі з 

документальними джерелами – документами органів влади, насамперед, 

зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії, Франції, Італії, Росії та інших 

держав, офіційними заявами їхніх лідерів, міждержавними угодами тощо – дозволило 

забезпечити наукову об’єктивність та достовірність результатів дослідження. А 

використання методу контент-аналізу в роботі з документальними джерелами 

передбачало врахування політичних орієнтацій та ставлення до проблеми авторів певного 

документального джерела. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що автор дисертації на основі 

залучення і комплексного аналізу широкого кола джерел, значна частина яких раніше не 

була об’єктом спеціального наукового вивчення, здійснила цілісне й всебічне дослідження 

еволюції інститутів, форм і методів дипломатії у постбіполярну добу. 

Основними положеннями, які визначають наукову новизну та виносяться на 

захист, є наступні: 

Вперше: 

 класифіковано основні напрямки теоретичного осмислення ролі та місця 

дипломатії в сучасних міжнародних процесах, виходячи з ролі та місця державних та 

неурядових інститутів в дипломатичній практиці; 

 доведено, що суттєво важливим фактором успішної дипломатичної 

діяльності та реалізації поставлених перед нею завдань стає використання державою 

потенціалу ММУО, МНУО, ТНК та інших недержавних акторів;  

 визначено, що новаційним трендом сучасної дипломатії та однією з форм її 

адаптації до вимог сучасності стає злиття відомств закордонних справ і торгівлі та 

інвестицій, започаткування практики відкриття об’єднаних посольств, активне 

запровадження віртуальних дипломатичних представництв та консульств; 

 в контексті дослідження форматів взаємодії держави з недержавними 

акторами комплексно висвітлено такі форми дипломатичної практики як «друга доріжка 

дипломатії» та «багатоканальна дипломатія»; 

Поглиблено: 

 положення, що дипломатія самітів залишається важливим інструментом 

міжнародного спілкування, який дає змогу заручитися підтримкою лідерів провідних 
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держав світу, обговорити питання глобального порядку та виробити спільну стратегію 

поведінки; 

 обґрунтування твердження, що багатостороння дипломатія значно збагачує 

інструментарій зовнішньої політики, за допомогою якого держава може не тільки 

здійснювати вплив на формування тенденцій розвитку тієї чи іншої сфери, а й 

задовольняти свої політичні та економічні потреби; 

 тезу, що парламенти, регіональні органи місцевого самоврядування, галузеві 

відомства, які виходять на рівень міжнародного спілкування, отримують новий статус в 

системі органів зовнішніх зносин, що розширює дипломатичний інструментарій держави; 

 розуміння необхідності активної співпраці посольства з представниками 

діаспори в країні перебування, що передбачає центральну роль посла в об’єднанні 

експатріантів та їх залученні до діалогу; 

Набуло подальшого розвитку: 

 положення, що трансформаційні процеси в міжнародному середовищі 

зумовили зміни структури та функцій центрального апарату відомств закордонних справ 

та закордонних дипломатичних представництв, що знайшло свій вияв у появі нових 

структурних підрозділів системи дипломатичної служби, розширенні їх компетенцій; 

 твердження, що для підвищення ефективності роботи органів зовнішніх 

зносин сучасна дипломатична служба переймає та запроваджує менеджерський досвід з 

великого приватного бізнесу; 

 узагальнення щодо тенденції посилення економічної складової у роботі 

дипломатичного агента; 

 розуміння, що тенденцією сучасної дипломатії є активний розвиток галузевої 

спеціалізації дипломатії та залучення спеціалістів з інших сфер до дипломатичної служби; 

 теза про актуальність для відомств закордонних справ активного 

використання інструментів публічної дипломатії, яка насамперед покликана 

популяризувати країну в світі та направлена на формування громадської думки в державі 

перебування щодо діяльності акредитуючої держави в умовах швидкого розповсюдження 

інформації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що фактологічний 

матеріал і висновки, які містяться в дисертаційній роботі, можуть бути використані 

науковцями для подальших досліджень інститутів, форм і методів сучасної дипломатії. 

Матеріали дисертації доцільно використати для підготовки лекційних курсів і спецкурсів 

з актуальних проблем міжнародних відносин у вищих навчальних закладах України, 

зокрема: «Основи дипломатії та дипломатичної роботи», «Дипломатична та консульська 

служба», «Багатостороння дипломатія», «Галузева дипломатія», «Дипломатична робота та 

дипломатичні документи», «Міжнародні неурядові організації», «Право зовнішніх зносин 

та основи дипломатичної роботи», «Культура міжнародного спілкування та професійна 

етика» тощо, а також для підготовки аналітичних доповідей. Також, висновки дисертації 

можуть використовуватись у практичній роботі зовнішньополітичного відомства України. 

Окремі положення та висновки, що містяться у дослідженні, можуть бути використані при 

реформуванні дипломатичної служби України, формуванні новітніх напрямів розвитку 

дипломатичної практики держави. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням. Усі наукові результати, що викладені в дисертації, одержані автором 

особисто й викладені в авторефераті та опублікованих наукових статтях, підготовлених 

самостійно або за участю співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертації 

знайшли відображення у виступах на міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, зокрема: Х міжнародна науково-практична конференція «Стратегія та 

методи навчання мов для спеціальних цілей» 15 квітня 2011 р., м. Київ, Міжнародна 

науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Цвєтковські 

читання» 9 грудня 2011р., м. Київ, Міжнародна науково-практична  конференція 

«Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» 28 квітня 2012 р., м. 

Дніпропетровськ, Міжнародна науково-практична  конференція «Україна на шляху до 

реформ: політико-правові проблеми сучасності» 4 травня 2012 р., м. Івано-Франківськ, 

Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція України: Правові, 

економічні, політичні, гуманітарні, культурні аспекти» м. Лімасол, Республіка Кіпр, 14-21 

червня 2012р., Друга всеукраїнська наукова конференція «Сучасні соціально-гуманітарні 

дискурси» 20 жовтня 2012 року м. Дніпропетровськ, Міжнародна науково-теоретична 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» 1 листопада 2012 року м. Київ, Міжнародна науково-теоретична конференція 

«Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики» 20 грудня 2012 року м. Київ, 

V Міжнародна конференція з вивчення пострадянського простору Росія – «близьке 

зарубіжжя» - ЄС, 19-20 жовтня 2016 року, м. Торунь (Польща), Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин»,  27 жовтня 2016 

року, м. Київ. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені у 16 наукових працях 

загальним обсягом 5,9 д. а., з яких 4 наукові праці розміщені у фахових виданнях та 

збірниках наукових праць, затверджених МОН України (3,45 д.а.),  2 – в іноземних 

наукових виданнях та 10 тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура роботи. Структура і обсяг роботи обумовлені визначеними метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається зі списку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел (366 найменувань 

англійською, французькою, італійською, українською, російською мовами на 34 

сторінках). Загальний обсяг дисертації складає 220 сторінок, з них обсяг основного тексту 

– 186 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження та наукове значення 

роботи, описано її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, викладено обрані методи дослідження, 

визначено ступінь новизни та практичне значення отриманих  результатів, подано 

інформацію щодо апробації роботи та наукових публікацій, описано структуру дисертації.   

У першому розділі «Концептуально-теоретичні засади та джерельна база 

дослідження» – викладено концептуальні засади дослідження, наведено огляд 

джерельної бази, з’ясовано стан наукового розроблення проблеми в політичній науці. 
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Розглядаючи концептуально-методологічні основи дослідження дипломатії автор 

звертає увагу, що на межі ХХ-ХХІ ст. в умовах трансформації міжнародної системи 

дипломатія як інструмент реалізації зовнішньої політики держави зазнає значних 

трансформаційних змін. Потреба в реформуванні дипломатичних служб та їх адаптації до 

вимог сьогодення зумовлена тим, що наразі відбувається розмивання меж між 

внутрішньою та зовнішньою політикою, відомство закордонних справ втрачає монополію 

на ведення зовнішніх зносин, ММУО, МНУО, ТНК, громадянське суспільство все більш 

активно беруть участь у міжнародному спілкуванні, активно використовується мережа 

Інтернет як новий майданчик для дипломатичної роботи. Нової якості набувають сьогодні 

власне форми та напрямки співробітництва державних та недержавних акторів в 

дипломатичній практиці, що знаходять свій прояв у  «багатодоріжковій дипломатії», 

виділяється як «дипломатія-каталізатор» тощо.   

У цьому контексті узагальнено концептуальні підходи до вивчення дипломатії як 

інструменту зовнішньої політики та виділено основні напрямки її дослідження. Класична 

теорія дипломатії традиційно вважається державоцентричною та розглядає дипломатію як 

сферу виключно державної діяльності. Посткласична акцентує увагу на збільшенні ролі 

недержавних акторів та поступовому зменшенні ролі держави в міжнародному 

спілкуванні. Інноваційна теорія дипломатії розглядає державу та недержавних акторів не 

крізь призму суперництва, а через їх співробітництво як взаємодоповнюючих елементів 

дипломатичної системи.  

З огляду на особливості наукової проблеми у дисертації широко використані 

документальні джерела, значна частина з яких уперше стала об’єктом спеціального 

наукового дослідження в українській міжнародно-політичній науці. Ці джерела можна 

розділити на такі основні групи: 1) законодавча база та спеціальні матеріали органів 

державної влади провідних країн світу, які регулюють дипломатичну службу; 2) 

документи і матеріали з міжнародної проблематики, прийняті в рамках ММУО, МНУО, 

міжнародних конференцій тощо; 3) виступи, інтерв’ю й публікації політичних діячів 

провідних країн світу, представників ММУО, МНУО, ТНК, що стосуються 

зовнішньополітичної проблематики і, насамперед, дипломатичної практики, а також праці 

зарубіжних і вітчизняних дипломатів.  

Загальні тенденції розвитку і становлення дипломатії досліджуються в роботах Г. 

Нікольсона, Г. Кісінджера, Дж. Берріджа, К. Гамільтона, Р. Ленгхорна, які розглядають 

еволюцію дипломатії від найдавніших часів до сьогодення, розкривають особливості 

дипломатії в різний період часу. В сучасній політичній науці досить ґрунтовно досліджено 

феномен дипломатії як інструменту зовнішньої політики. В роботах Р. Вуда, Т. Зонової, Е. 

Купера, Дж. Курбаліджи, Р. Ленгорна, В. Попова, К. Рана, Ш. Ріордана, Е. Сатоу, Ж. 

Серре, Р. Фельтхейма, Б. Хокінга, Дж. Хофмана, П. Шарпа  розглядаються  інститути, 

форми та методи дипломатії, їх роль та місце в системі органів зовнішньої політики, однак 

недостатньо уваги приділяється власне питанню їх адаптації до вимог сучасності в 

контексті еволюції міжнародного середовища. Значний інтерес викликають висновки, 

узагальнення та фактологічний матеріал, що міститься в працях політологів Я. Меліссена, 
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Т. Марка, Р. Саннера, Д. Лі, М. Леонард, які розглядають окремі напрями дипломатії, такі 

як економічна дипломатія, публічна дипломатія, віртуальна дипломатія, культурна 

дипломатія, а також в колективних роботах узагальнюючого характеру «Майбутнє 

дипломатії. Інтегративна дипломатія ХХІ ст.» (за ред. Я. Меліссена) та «Практична 

дипломатія. Її еволюція, теорія та управління»» (за ред. К. Гамільтона та Р. Ленгхорна), 

присвячених питанню ролі сучасної дипломатії, її взаємодії з недержавними акторами, 

тенденціям щодо адаптації її інститутів, форм і методів до потреб ХХІ ст. 

Що стосується української політичної думки, то в різні часи цією проблематикою 

займалися Н. Бєлоусова, В. Вергун, В. Головченко, Б. Гуменюк, О. Ващенко, А. Зленко, В. 

Козлов, М. Кулінич, О. Кучмій, Є. Макаренко, В. Матвієнко, О. Моцик, В. Огризко, Н. 

Піпченко, О. Потєхін, О. Сагайдак, П. Сардачук, В. Терещук, В. Хандогій, В. Ціватий, О. 

Цвєтков, Л. Чекаленко, О. Щерба та інші, обираючи окремий предмет дослідження в 

дипломатії залежно від своїх наукових інтересів. Так, зокрема в роботах Б. Гуменюка та Л. 

Чекаленко досліджуються форми і методи дипломатії на прикладі України, наукові праці 

О. Кучмій та Т. Ковальчук присвячені аналізові культурної дипломатії як актуального 

напряму дипломатичної практики, Є. Макаренко, Н. Піпченко, В. Терещук акцентують 

увагу в своїх наукових розвідках на ролі публічної, віртуальної дипломатії та визначення 

місця соціальних медіа в роботі дипломатичного агента.  

Серед напрацювань українських вчених, які мають суттєве значення для загального 

розуміння дипломатії як інструменту зовнішньої політики держави є  наукові праці С. 

Віднянського, М. Кірсенка, В. Копійки, О. Коппель, В. Крушинського, А. Луценко, В. 

Манжоли, А. Мартинова, В. Новицького, О. Пархомчук, І. Піляєва, Г. Піскорської, М. 

Рижкова, А. Сапсая, О. Сивака, В. Смолія, Г. Тараненка, О. Тищенко-Тишковець, 

Т. Шинкаренко, Н. Яковенко та інші. 

Огляд наукової літератури дає підстави констатувати, що увага дослідників 

здебільше була зосереджена на окремих формах і методах дипломатії, історії дипломатії, 

залишаючи поза межами дослідження системне вивчення тенденцій сучасної дипломатії, 

напрямів трансформації інститутів забезпечення дипломатичної діяльності в контексті 

змін в міжнародному середовищі, що актуалізує проведення комплексного наукового 

аналізу теми.  

У другому розділі – «Трансформація інститутів забезпечення дипломатичної 

діяльності в постбіполярний період» розглядаються основні державні інститути 

забезпечення дипломатичної служби, такі як відомство закордонних справ та закордонне 

дипломатичне представництво, а також виділяється роль дипломатичного агента. Автор 

дослідила особливості адаптації вищезгаданих інститутів до сучасних умов ведення 

дипломатичної діяльності у різних країнах світу та висвітила новітні тенденції у розбудові 

системи дипломатичного забезпечення.  

В роботі доведено, що відомство закордонних справ втратило колишню прерогативу 

бути єдиним провідником зовнішньої політики, і наразі має вирішувати такі першочергові 

завдання, як здійснення координації зовнішньої діяльності різних державних структур та 

інших інститутів, налагодження діалогу з представниками неурядових організацій, 
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наукових кіл, бізнес асоціацій, громадянського суспільства тощо для використання їх 

потенціалу в досягненні поставлених завдань. 

Зі зміною середовища міжнародних відносин, появою нових акторів та розширенням 

багатосторонньої дипломатії робота відомств закордонних справ різних країн стає більш 

комплексною, що потребує нагальних реформ. Для їх адаптації до нових реалій 

дипломатичні служби звертаються до вивчення успішного досвіду інших країн та його 

перенесення на роботу своїх відомств, залучення зовнішніх бізнес-консультантів та 

представників наукових кіл до розробки планів реформування, заохочення ініціативності 

власних співробітників щодо пропозицій реформування відомств тощо. 

Відмічається нова тенденція з оптимізації роботи дипломатичної служби –

об’єднання зовнішньополітичних відомств з відповідними міністерствами чи 

департаментами, що займаються торгівлею та інвестиціями. Така практика характерна для 

країн Скандинавії (Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція), Південного Тихого океану 

(Фіджі, Маршалові острови, Самоа, Вануату), Карибської затоки (Барбадос, Домініка, 

Гайана, Санта Люсія), а також Австралії, Канади, Нової Зеландії, Південної Кореї, у 

Великій Британії Форін Офіс разом з Міністерством торгівлі на основі міжвідомчих угод 

спільно керують Департаментом торгівлі та інвестицій. Як засвідчує практика, рішення 

такого роду сприяють гармонізації економічної та політичної складової дипломатії.  

В дослідженні узагальнені та виділені завдання, вирішення яких ставлять перед 

собою більшість держав під час проведення відповідних реформ: формування 

стратегічних цілей (критична оцінка діяльності та довгострокове планування), 

дипломатичний менеджмент (оптимізація роботи відомств крізь призму досвіду 

приватних корпорацій), ефективне управління людськими ресурсами (запровадження 

практики управління персоналом з досвіду корпоративного світу), розподіл персоналу 

(концентрація роботи в столиці: Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Скандинавські 

країни, або акцент на закордонній службі: США, Канада, держави ЄС), запровадження 

ІКТ (інтеграція посольств до процесу прийняття рішень, запровадження віртуальних 

навчальних інститутів (Велика Британія, Сінгапур, Таїланд) для підвищення кваліфікації 

співробітників).  

В роботі з’ясовано, що роль закордонного представництва держави наразі 

збільшується. По-перше, процес розбудови відносин між державами став більш 

комплексним, ніж раніше, оскільки країни намагаються узгодити свої дії із закордонними 

партнерами не тільки з політичних питань, але й також з економічних чи інших питань, 

важливих для зовнішньої політики. По-друге, вищезгадана багатовекторність збільшила 

обсяг роботи відомств закордонних справ, спостерігається перевантаженість міністерств, 

тому насамперед посольства мають найбільш детальну, панорамну та реальну картину 

двосторонніх відносин з окремими країнами. По-третє, комплексність питань спонукає 

держави співпрацювати зі своїми партнерами через багатосторонні робочі групи, комісії, 

збільшуючи тим самим відповідальність постійних представництв. По-четверте, сучасні 

технології дозволяють наблизити та власне інтегрувати посольства до центрального 

апарату дипломатичної служби. Посол та його команда все більше сприймаються як 



9 

 

віртуальні члени відповідного територіального підрозділу міністерства, беруть активну 

участь у процесі вироблення рішень. По-п’яте, скорочення ресурсів та персоналу відомств 

закордонних справ обумовили розвиток тенденції з передачі окремих функцій від 

центрального апарату до закордонних дипломатичних представництв. Сучасній 

дипломатичній практиці характерна розбудова за кордоном розгалуженої системи 

додаткових інститутів співробітництва таких, як культурні центри, бізнес-асоціації, 

торгово-промислові палати, галузеві інститути співробітництва, що власне розширюють 

саму структуру закордонних дипломатичних представництв. 

В дослідженні автор зазначає, що дипломатичний агент залишається ключовою 

фігурою в дипломатичній службі, однак наразі активно використовується практика 

залучення спеціалістів з різних галузей до роботи МЗС та посольств. Дипломатія, перш за 

все, залишається мистецтвом спілкування, а посол – єдиним офіційним представником 

держави, який на постійній основі має безпосередній доступ до представників влади та 

громадськості в державі перебування. В цьому контексті завдання розбудови мережі 

контактів поширюється не тільки на главу дипломатичного представництва, а й на весь 

дипломатичний персонал посольства в цілому, так як завдання сучасної дипломатичної 

служби полягає в тому, щоб знайти формулу, яка дозволяє залучати широке коло 

дипломатів до просування бізнесових та інноваційних проектів своєї країни. В дисертації 

автор підіймає питання якісної та системної підготовки дипломатів для виконання своїх 

функцій, особливо щодо економічної дипломатії, взаємодії з мас-медіа,  управління 

персоналом, ефективного планування тощо.  

У третьому розділі – «Розширення формату дипломатії кінця ХХ – початку 

ХХІ ст.» – досліджено сучасне дипломатичне середовище, взаємодію держави з 

недержавними акторами та багатосторонню дипломатію як фактори еволюції сучасної 

дипломатії.   

В розділі встановлено, що поряд з МЗС дипломатичне спілкування здійснюється на 

рівні парламентів, міжнародних відділів центральних органів влади, регіональних влад, 

що значно розширює формат міждержавного спілкування. Активна міжнародна 

діяльність таких недержавних акторів як МНУО, ТНК, діаспор сприяє розвитку «другої 

доріжки дипломатії», а також «багатоканальної дипломатії», разом з тим, в контексті 

виділення «дипломатії-каталізатора» дипломатичні служби адаптують свою діяльність до 

мультиакторного середовища.  

Досвід першого десятиліття ХХI ст. переконливо показує, що парламентська 

дипломатія – це якісно новий суттєвий чинник дипломатичної діяльності країни. Існують 

різні форми парламентської дипломатії: деякі ініціативи приймаються у співпраці з 

національними урядами, наприклад, коли уряди включають парламентаріїв до складу 

своїх офіційних делегацій на міжнародні конференції. Інші ініціативи зароджуються в 

суто парламентському середовищі. Міжпарламентське спілкування відбувається за 

рахунок активної участі у парламентських асамблеях міжнародних організацій, серед яких 

можна виділити ПАРЄ, ОБСЄ, Євро-середземноморську парламентську асамблею тощо.  
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В дослідженні з’ясовано, що поява міжнародних відділів в центральних та 

регіональних органах державної влади та розширення їх повноважень у веденні 

міжнародних відносин також дають підстави виділяти їх як окремих учасників сучасного 

дипломатичного середовища. Профільні міністерства все частіше беруть участь у 

безпосередньому діалозі з відповідними міністерствами інших країн та міжнародними 

міжурядовими структурами: МВФ та Світовим банком, Міжнародним союзом 

електрозв’язку, Міжнародною організацією праці, СОТ тощо.  

В розділі визначено, що представники місцевих і регіональних утворень все більше 

прагнуть поповнити число нових акторів дипломатії і домогтися статусу суб'єкта 

міжнародних відносин, що знаходить свій прояв, наприклад, у дипломатії регіонів 

(парадипломатія). Особливо виразно це проявляється в ЄС, де завдяки принципу 

субсидіарності регіони отримали можливість відкривати свої представництва при органах 

ЄС для розширення можливостей впливу на процес прийняття рішень з зацікавлених 

питань (офіси грецького Епіру, італійської області Молізе, німецької Баварії тощо). Такі ж 

тенденції можна спостерігати і в країнах, що не входять до ЄС, як наприклад, Швейцарія, 

представництва більшості кантонів якої також відкриті в Брюсселі. Поряд з цим, зі 

створенням власних дипломатичних інститутів в рамках ЄС, організація отримала 

відповідний інструментарій для представлення спільної позиції всіх держав-членів та 

можливість виступати єдиним фронтом на міжнародній арені, що стверджує її новий 

статус в якості актора міжнародних відносин. 

Було встановлено, що дипломатія діаспор стає вагомим інструментом реалізації 

зовнішньої політики держави, завдяки якому акредитуюча держава отримує додаткову 

підтримку в країні перебування. Поряд з Ізраїлем та Китаєм, які традиційно 

використовують дипломатію діаспор, інші держави активно започатковують інституційне 

оформлення взаємодії з діаспорами на державному рівні (програма «індуси-нерезиденти» 

в Індії, політика діаспор Кенії), що дає підстави говорити про формування нового напряму 

дипломатичної роботи. Для дипломатичних представництв стає важливим підтримувати 

постійний контакт з лідерами діаспор, оскільки їм легше просувати інтереси акредитуючої 

держави, особливо якщо мігранти досягли значного політичного чи підприємницького 

успіху.  

У результаті дослідження з’ясовано, що МНУО та ТНК стають активними 

учасниками дипломатичного спілкування та безпосередньо (в рамках «дипломатії-

каталізатора» та «другої доріжки дипломатії») або опосередковано (в силу своєї 

діяльності) приймають участь у міжнародних відносинах. МНУО в основному 

зосереджуються на вирішенні питань соціально-гуманітарного характеру,  мають 

можливість залучати більшу кількість експертів, активніше інтегрують досягнення в ІКТ у 

свою роботу, тому співпраця з ними може стати корисною для держави у вирішенні як 

зовнішньополітичних, так і внутрішньополітичних завдань.  

В дослідженні з’ясовано, що, не дивлячись на те, що багатостороння дипломатія в 

рамках ММУО та дипломатія самітів не нове явище, їх стрімке зростання та політична 

роль призводить до переосмислення форм традиційної дипломатії. Сьогодні ММУО – 
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найкращий майданчик для міжнародного спілкування держав, коли питання набувають 

глобального характеру і стає неможливим їхнє вирішення самотужки, а саміти – це 

насамперед місце, де дипломатія на вищому рівні реагує на стурбованість громадськості, 

де політики дедалі більше переконуються, що їхній імідж залежить від ступеня того, як 

вони можуть відстояти інтереси своїх громадян.  

У четвертому розділі – «Нові напрямки, форми і методи в сучасній 

дипломатичній практиці» – досліджено сучасні напрямки галузевої спеціалізації 

дипломатії, виявлено тенденції міжнародного спілкування, які закладаються сьогодні і 

можуть стати основними принципами відносин між державами на найближче майбутнє. 

В дослідженні встановлено, що наразі спостерігається економізація дипломатії, а 

тому значного розвитку набула економічна дипломатія на двосторонньому та 

багатосторонньому рівнях, найбільшого розповсюдження набули активні форми 

економічної дипломатії, такі як політико-дипломатична підтримка та лобіювання 

вітчизняного експорту, використання багатосторонніх і регіональних організацій для 

просування економічних інтересів держави. До реалізації завдань економічної дипломатії 

залучені економічні відділи та торгово-економічні місії в складі посольств, торгові палати, 

бізнес асоціації тощо. 

В ході дослідження з’ясовано, що провідним напрямком дипломатії стає її культурна 

складова. Проаналізовано досвід як провідних держав (Велика Британія, Німеччина, 

Франція), так і держав, концепції культурної дипломатії яких знаходиться на стадії 

формування (Індія, Китай, Індонезія, Туреччина, Бразилія тощо), що свідчить про 

поширення культурної дипломатії як актуальної форми дипломатичної роботи. Новими  

напрямками культурної дипломатії виступають питання міжкультурного діалогу, 

використання Інтернет-ресурсу в якості інструменту розширення своїх маркетингових 

функцій або інформаційної діяльності. Набуває свого поширення гуманітарна дипломатія, 

релігійна дипломатія. 

 В дисертації встановлено, що сучасна дипломатія передбачає активний діалог з 

громадськістю, а тому роль публічної дипломатії, яка допомагає підготувати сприятливий 

ґрунт для проведення  офіційних заходів на зовнішньополітичній арені, з часом лише 

зростатиме. Визначено, що новим, але вже невід’ємним, напрямком дипломатії стає 

віртуальна дипломатія, яка використовує Інтернет-ресурс як майданчик для 

інтерактивного спілкування з громадськістю, а також для оптимізації функціонування 

дипломатичної служби шляхом практичного інтегрування в режимі реального часу 

закордонних установ в роботу МЗС, створення власних інтернет-сторінок, аккаунтів в 

соціальних мережах, курсів підвищення кваліфікації для дипломатичних агентів, 

запровадження віртуальних посольств та консульств.  

 

ВИСНОВКИ  

В результаті дослідження основних тенденцій еволюції інститутів, форм, методів 

сучасної дипломатії, детермінованих трансформацією міжнародних відносин було 

зроблено наступні висновки: 
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1. Крах двоблокової системи, поява нових незалежних держав на політичній карті 

світу, розмивання кордонів між державами, усвідомлення ними неспроможності 

вирішення глобальних проблем людства поодинці стали каталізатором еволюції 

дипломатії на межі ХХ-ХХІ ст. Перед дипломатією постало завдання пристосовуватись до 

нових форм ведення міжнародних відносин, адаптуючи класичні аспекти своєї діяльності 

до викликів нового тисячоліття, впроваджуючи нові інститути, форми та методи. 

Регіоналізація стала поштовхом до формування міжнародних регіональних 

організацій на всіх континентах світу, що значно збільшило роль багатосторонньої 

дипломатії, а також значимість зустрічей на високому та найвищому рівнях. Інформаційна 

революція та тенденція переходу до інформаційного суспільства відобразились в 

основних функціях дипломата як представника держави за кордоном. Вміння оперативно 

реагувати на події в світі, формування позитивного іміджу акредитуючої держави в 

державі перебування за допомогою ЗМІ та Інтернету стають одними з пріоритетних 

завдань дипломатії.  

Поява нових акторів похитнула ексклюзивне право держави на ведення 

дипломатичної практики. МНУО, ТНК, громадські організації справляють дедалі більший 

вплив на рішення держав з загальноважливих питань. Однак, це не означає, що офіційна 

дипломатія має обов’язково конкурувати з новими акторами. Насправді, найкращою 

формулою діяльності сучасної дипломатії є вміле використання їх можливостей та 

потужностей на користь державних інтересів – залучати до експертної оцінки під час 

розробки нових проектів, в деяких питаннях (екологічних, соціальних, культурних) 

передавати їм ініціативу. В цілому, формула взаємодії офіційної та неофіційної дипломатії 

ще не виведена, але цей симбіоз має бути взаємовигідним та продуктивним, а не 

конкуруючим. 

Дослідження контексту, у якому відбувається становлення сучасної дипломатії, 

приводить до висновку, що майбутнє дипломатії багато в чому залежить від того, яким 

шляхом піде надалі становлення нового світового порядку. Протягом сторіч держава 

вважалась єдиним актором міжнародних відносин, однак, зі змінами міжнародного 

середовища та контексту міжнародних відносин, які відбувались протягом останніх 

десятиліть, змінюються і погляди на теорії дипломатії, де робиться спроба виділити 

основні характеристики, які суттєво впливають на методи і форми ведення дипломатії.  

Наразі, в теоретичному осмисленні ролі і місця дипломатії в умовах глобалізації 

виділяють три основні напрямки: класичний, посткласичний та інноваційний. Класична 

теорія дипломатії схиляється до державоцентричного бачення дипломатії, де недержавні 

актори не мають великого впливу на дипломатію, адже вона визначається як метод 

спілкування між державами через офіційних представників влади в країні перебування.  

Посткласична теорія дипломатії акцентує увагу на активному розвитку саме 

недержавних акторів та зменшенні ролі держави в дипломатії, вважаючи, що держава 

поступово втрачає свою владу через великий вплив громадськості, міжнародних 

неурядових організацій та транснаціональних корпорацій.  

Інноваційна теорія дипломатії намагається зважено підходити до розуміння 

понять, а саме що держава залишається основним актором міжнародних відносин при 

зростаючій ролі недержавних акторів. Але основна ціль теоретиків-інноваторів – не 

визначати, чи втрачає вплив держава або яку роль відіграють недержавні актори, а 

віднайти формулу їхньої взаємодії на благо розвитку всієї системи міжнародних відносин. 
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Однак, наразі проблема пошуку форм та методів взаємодії офіційної та неофіційної 

дипломатії залишається за рамками глибокого концептуального аналізу. 

2. Наразі, відомства закордонних справ продовжують відігравати провідну роль в 

менеджменті дипломатії держави. Однак, їхнє майбутнє багато в чому залежить від того, 

наскільки вони зможуть перетворитися в інститут, який здатен постійно еволюціонувати, 

переосмислювати своє призначення та пристосовуватись до сучасних реалій, оскільки 

власне як інститут відомства закордонних справ втрачають ексклюзивні права у веденні 

міжнародних контактів. Разом з цим, їхня діяльність наповнюється такою новою 

сутнісною функцією як координація взаємодії урядових та неурядових акторів, а також 

осмисленням нової ролі відомства в якості «супервайзера» щодо інших державних 

інститутів, які виходять на міжнародне спілкування, що може стати викликом для 

глобалізованої дипломатії сьогодення. З’являються нові форми спілкування між 

державами – розвивається парламентська дипломатія, створюються міжнародні відділи у 

профільних міністерствах. Якісно новим явищем в дипломатичній практиці стає 

дипломатія регіонів, яка набула свого виразного обрису насамперед в рамках діяльності 

інститутів ЄС, а сьогодні вже широко використовується поза його межами.  

Для оптимізації своєї діяльності дипломатичні служби нерідко переймають досвід 

ТНК у сфері менеджменту персоналу та діяльності. Наразі дедалі частіше 

започатковуються короткострокові курси для голів дипломатичних відомств з 

менеджменту та лідерства. Важливо також зазначити і зворотню тенденцію – ТНК 

запроваджують служби бізнес-дипломатії, аналогічні державним службам, для 

забезпечення інтересів компанії. Для підвищення ефективності вирішення питань 

зовнішньополітичної проблематики в низці країн спостерігається практика злиття 

відомств закордонних справ та торгівлі в один інститут.  

Змінюється структура та функції закордонних дипломатичних представництв в 

умовах глобалізаційного світу. Так, з’являються нові підрозділи, які займаються 

культурними, економічними питаннями. Набуває розповсюдження практика заснування 

посади аташе з технологічних питань, започаткована в країнах з інтенсивним розвитком 

новітніх технологій. Масове розширення мережі Інтернет стало каталізатором утворення 

віртуальних посольств та впровадження електронного листування з центром, що дає 

змогу оптимізувати процес збору даних та прискорювати швидкість передачі інформації. 

 В силу тенденцій до раціоналізації роботи зовнішньополітичного апарату, а 

також з фінансових причин, більшість відомств закордонних справ вимушені 

оптимізувати чисельність співробітників в бік скорочення штату. З’являються ідеї та 

концепції створення об’єднаних посольств в одній столиці, як це демонструють Франція 

та Німеччина, що є особливо актуальним для країн-членів ЄС. В новому тренді сучасне 

посольство – це, перш за все, командна робота, висока технологічна підтримка, 

інтерактивне спілкування зі своїми колегами з інших посольств та з центром, активне 

залучення Інтернет ресурсів, публічна присутність та мобільність членів 

дипломатичного представництва. 

3. Нові тенденції в міжнародних відносинах визначають, що фігура професійного 

дипломата в найближчий час залишатиметься необхідною для забезпечення формату 

двосторонніх відносин в країні перебування, але в той же час, кваліфікаційні вимоги до 

дипломата зростатимуть. Робота дипломата поступово втрачає характерний для другої 

половини ХХ ст. рутинний та бюрократичний характер. На перший план виходять 
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аналітичні та творчі здібності дипломатичного агента, а також здатність до координації 

діяльності різних акторів та мистецтво організації багатосторонніх та двосторонніх 

переговорів. Цінність дипломата  зростає не стільки через його надзвичайні знання, а 

через вміння їх використовувати.  

Виділення економічної проблематики в сучасному глобалізованому світі 

призводить до зміщення акцентів у роботі дипломата з політичного на економічний, тому 

посол, який призначається в країну, де існує вагома економічна зацікавленість, зазвичай 

більшу половину часу займається зустрічами з представниками недержавних організацій 

та бізнес-структур. Однак, така практика має свої застереження, оскільки, може привести 

до підтримки політичної позиції, яка формується під тиском економічних інтересів. 

За активізації дипломатії діаспор, перед послом та дипломатичним 

представництвом в цілому постають складні завдання ініціювання постійних контактів з 

діаспорою в державі перебування та використання їх потенціалу для просування інтересів 

своєї держави.   

Наразі до основних вимог до дипломатичного агента додається мистецтво 

спілкування з мас-медіа та комунікабельність, без яких сучасний дипломат навряд чи 

зможе повною мірою використовувати нові можливості ЗМІ. По суті, посол сьогодні є не 

лише посередником між двома урядами, він перетворюється на посередника між двома 

націями в широкому розумінні цього слова. Більше того, посол має виконувати роль 

медіатора між офіційною та неурядовою дипломатією, цінується його здатність виявити 

та мобілізувати неурядові ресурси для досягнення поставлених перед посольством 

завдань.  

4. Функції дипломатії, які раніше були прерогативою зовнішньополітичних 

відомств, і за кордоном в основному здійснювалися дипломатичними представництвами 

держав, наразі реалізуються як через різні державні, так і нерідко навіть через недержавні 

канали. На арену дипломатичної діяльності впевнено виходять парламенти, які одразу 

стали важливим інструментом міжнародної діяльності країни. На сьогодні вже існують 

різні форми парламентської дипломатії. Все більше країн активно залучають діаспори до 

реалізації своїх завдань,  адже діаспори у багатьох випадках – це невикористаний 

потенціал у дипломатії як інструменту реалізації державних інтересів. Активного 

розвитку набуває дипломатія регіонів, що дає можливість їм співпрацювати між собою, 

засновуючи власні представництва на місцях. 

Формування відкритого громадянського суспільства та розвиток міжнародних 

неурядових організацій вивели на міжнародну арену нові суб’єкти міжнародних відносин, 

які відіграють велику роль в сучасних глобальних процесах. МНУО мають суттєві 

переваги перед державними інститутами – вони можуть швидше виробляти рішення, 

формувати пропозиції, а також долучати більшу кількість експертів, ніж дипломатична 

служба.  

В свою чергу, державі вигідно залучати до вирішення певної проблеми громадські 

організації, які вузько спеціалізується на тому чи іншому питанні. В сучасній 

дипломатичній практиці уряди охоче користуються можливістю включати до офіційних 

делегацій експертів з МНУО, що демонструє кооперацію державних та недержавних 

акторів і окреслює такий новий формат взаємодії між ними як «дипломатія-каталізатор». 

Власне, ефективність МНУО як нових акторів дипломатичного середовища лежить через 

співпрацю з державами, а не конкуренцію між ними.  
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Частота проведення паралельних форумів за участі громадських об’єднань досить 

переконливо засвідчує посилення ролі «другої доріжки дипломатії», представниками якої 

є вчені, науковці, колишні політичні діячі та відставні дипломати, які таким чином 

опосередковано долучаються до формування нової системи міжнародних відносин. 

Поява ТНК та інших великих бізнесових об’єднань, які фінансово є більш 

потужними, ніж деякі держави світу, вносить зміни до ієрархії акторів міжнародних 

відносин, оскільки за рахунок економічного потенціалу (насамперед обсяг виробництва та 

потік фінансів завдяки їхній діяльності), ТНК здатні впливати на політику держави, 

законодавство, що в свою чергу впливає на формування пріоритетів і самої дипломатії. З 

іншого боку, в ряді країн відомства закордонних справ домоглися успіху у залученні ТНК 

до розробки міжвідомчої зовнішньоекономічної політики, яка за такої кооперації досить 

успішно реалізується. 

5. Інтенсифікація міжнародних процесів, багатогранність міжнародного 

співробітництва потребують від держави активної присутності в міжнародному 

багатосторонньому спілкуванні. Посилюється роль міжнародних міжурядових організацій 

у вирішенні проблем глобального характеру. Тому, зосереджуючи увагу на соціально-

гуманітарному порядку денному (low politics), ММУО фактично стають повноправними 

акторами нового дипломатичного середовища, а держави отримують можливість залучати 

авторитетні міжнародні міжурядові організації до реалізації своєї політики в соціально-

гуманітарній сфері.  

Новим для дипломатії стає і реалізація спільних політик, в тому числі в сфері 

зовнішньої політики і безпеки, такої міжнародної організації як ЄС. Тенденції розвитку 

подібної практики наразі простежується в низці інтеграційних об’єднань, що 

розвиваються в інших регіонах світу. 

Актуальним інструментом залишається дипломатія самітів в різноманітних її 

формах, оскільки зустрічі на найвищому рівні, консультації та домовленості, досягнуті на 

них та підкріплені позицією глав держав мають, як правило, найбільш продуктивний 

результат. На самітах за участю провідних держав світу вирішуються не тільки окремі 

гострі питання, але й можуть формуватися стратегії розвитку всієї міжнародної спільноти. 

Процеси глобалізації зробили світ взаємопов’язаним, внаслідок чого проблемні 

ситуації однієї держави не можуть не зачіпати інтереси сусідніх держав або всього 

регіону. Велику небезпеку для сучасного світу становлять регіональні конфлікти. А тому 

набувають свого подальшого розвитку такі форми багатосторонньої дипломатії як 

превентивна дипломатія ММУО, трикутникова дипломатія за участі країни-посередника 

та конфліктуючих сторін. 

6. Процеси економізації зовнішньополітичної діяльності, активного розвитку 

культурної, публічної дипломатії вимагають від дипломатичного представництва 

розширення функцій та повноважень. Зосередження на окремих галузях співробітництва 

потребує широкого залучення до роботи дипломатичного представництва 

вузькоспеціалізованих фахівців з інших відомств або з приватного сектора. Форми 

дипломатичної діяльності також стають все більш різноманітними і сьогодні не зводяться 

виключно до виконання посольством традиційних функцій дипломатичного 

представництва в країні перебування. 

Виділеним напрямком в діяльності сучасного дипломатичного представництва стає 

економічна дипломатія. В контексті цього розширюються функції дипломатичного 
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представництва, які можуть включати активну співпрацю з бізнесом для напрацювання 

спільних ініціатив та стратегій щодо розвитку торговельно-економічних відносин між 

країнами, набувають свого розповсюдження такі форми економічної дипломатії, як 

політико-дипломатична підтримка та лобіювання вітчизняного експорту. З огляду на 

різноманітність і складність сучасних економічних відносин існує виражена тенденція 

залучення до роботи посольства фахівців з бізнесу.  

Культурне співробітництво є тією сферою, інтенсифікація якої здатна не лише 

збільшити взаєморозуміння, але й бути основою для подальшого політичного та 

економічного зближення, тому культурна дипломатія стає невід’ємним напрямком 

діяльності дипломатичного представництва за кордоном, набуває свого поширення 

практика заснування інститутів культури, розширення переліку освітніх програм тощо. 

Перед посольством постають нові завдання з координації роботи культурних інститутів, 

контролю над відповідністю їхньої діяльності загальній зовнішньополітичній стратегії 

держави в державі перебування. 

На сьогодні невід’ємною та повноцінною частиною зовнішньополітичної стратегії 

держави стає публічна дипломатія, на яку покладається завдання розбудови діалогу з 

громадськістю держави перебування, розповсюдження принципів та цінностей власної 

політичної культури задля формування позитивного сприйняття політики акредуючої 

держави.   

Впровадження новітніх технологій спонукають до розробки нового 

дипломатичного інструментарію – віртуальних посольств, консульств, які покликані 

оптимізувати роботу дипломатичного представництва за рахунок зменшення 

навантаження на дипломатичних агентів. 

7. Для України є особливо актуальним питання адаптації національної 

дипломатичної служби до потреб та вимог сучасності. Адже в умовах неоголошеної 

гібридної війни з боку Росії та окупації нею частини української території дипломатія 

виступає другим фронтом разом з використанням військових засобів у захисті 

національних інтересів. Запровадження нових ефективних форм і методів дипломатії в 

українську практику дозволить розширити присутність нашої держави в міжнародному 

співтоваристві та більш успішно реалізувати поставлені завдання. Залучення до роботи 

неурядових акторів, використання «другої доріжки дипломатії», активізація роботи 

посольств з українськими діаспорами має сприяти виробленню необхідних 

зовнішньополітичних стратегій та більш швидкому вирішенню актуальних для України 

питань.  

Використання інтернет-ресурсу для створення віртуальних посольств, консульств, 

он-лайн курсів для підвищення кваліфікації дипломатів має дозволити краще розкрити 

кадровий потенціал та оптимізувати роботу посольств без залучення значних додаткових 

коштів, що особливо важливо в умовах кризи. Українська дипломатична служба 

поступово рухається в напрямку адаптації до потреб та тенденцій сьогодення, і створення 

управління публічної дипломатії в МЗС України є проявом готовності до нововведень, а 

ефективність роботи дипломатів, як показує сучасний світовий досвід, залежить від того 

як швидко органи вітчизняної дипломатичної служби можуть пристосовуватись до нових 

викликів і потреб. 
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АНОТАЦІЯ 

Опанасюк О.І. Еволюція інститутів, форм і методів сучасної дипломатії. – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку.  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – 

Київ, 2017. 

Дисертація присвячена еволюції інститутів, форм і методів сучасної дипломатії. В 

роботі досліджуються напрямки адаптації дипломатичних служб до вимог сучасності 

крізь призму вивчення досвіду провідних держав реформування своїх дипломатичних 

служб та узагальнення основних тенденцій сучасної практики.  

Встановлено, що інститути дипломатичної служби якісно трансформуються під 

впливом швидких змін  в міжнародному житті, збагачуються та розширюють форми і 
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методи дипломатії, функції дипломатії стають більш комплексними та всеохоплюючими, 

передбачається активна співпраця з недержавними акторами. 

В дослідженні окреслюється специфіка сучасної дипломатичної роботи. 

Обґрунтовано положення, що класичні інститути дипломатичної служби втрачають 

монополію на міжнародне спілкування та отримують функції координатора 

зовнішньополітичної діяльності держави. 

Ключові слова: зовнішня політика, дипломатія, відомство закордонних справ, 

посольство, дипломат. 

АННОТАЦИЯ 

Опанасюк О.И. Эволюция институтов, форм и методов современной 

дипломатии. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 - политические проблемы международных систем и глобального 

развития. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины. - Киев, 2017. 

Диссертация посвящена эволюции институтов, форм и методов современной 

дипломатии. В работе исследуются направления адаптации дипломатических служб к 

требованиям современности сквозь призму изучения опыта ведущих государств 

реформирования своих дипломатических служб и обобщение основных тенденций 

современной практики. 

Установлено, что институты дипломатической службы качественно 

трансформируются под влиянием быстрых изменений в международной жизни, 

обогащаются и расширяют формы и методы дипломатии, функции дипломатии 

становятся более комплексными и всеобъемлющими, предполагается активное 

сотрудничество с негосударственными актерами. 

В исследовании определяется специфика современной дипломатической работы. 

Обосновано положение, что классические институты дипломатической службы теряют 

монополию на международное общение и получают функции координатора 

внешнеполитической деятельности государства. 

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, ведомство иностранных дел, 

посольство, дипломат. 

ANNOTATION 

Opanasiuk O.I. Evolution of institutions, forms and methods of contemporary 

diplomacy – Manuscript. 

Thesis for the Ph.D. Degree in Political Science, Specialty 23.00.04 – political problems of 

international systems and global development. – Kyiv National Taras Shevchenko University, 

MES Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the evolution of institutions, forms and methods of modern 

diplomacy. The paper explores the directions of adaptation of diplomatic services to the 

requirements of modern world through the prism of studying the experience of leading states in 

reforming their diplomatic services and summarizing the main trends of modern practice. 
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It is evident that the institutions of the diplomatic service qualitatively transform under the 

influence of rapid changes in international life, they enrich and expand the forms and methods of 

diplomacy; the functions of diplomacy become more complex, comprehensive and active 

cooperation with non-state actors is expected. At the same time, new trends in international 

relations show that a professional diplomat in the near future will remain necessary to ensure the 

format of bilateral relations in a host country with growing requirements for a diplomat. 

The paper emphasizes that along with the Foreign Ministry, diplomatic communication is 

performed between the parliaments, international departments of central governmental 

institutions, regional authorities, which significantly broaden a diplomatic environment. Active 

international presence of such non-state actors as NGOs, TNCs, diaspora promotes "track-two 

diplomacy" and "multi-track diplomacy", and enables the diplomatic service of states to adjust 

their functions to a multi-actor environment. 

It is found that the role of embassies is increasing now. Modern diplomatic practice is 

characterized by a more extensive system of international cooperation institutions of a state 

abroad, such as cultural centers, business associations, chambers of commerce, different 

branches’ cooperation institutions that actually extend the structure of foreign diplomatic 

missions. 

The study shows that a diplomatic agent remains to be a key figure in a diplomatic service, 

but the practice of involving specialists from different fields to work at a Foreign Ministry and 

embassies is widely used currently. Diplomacy is, above all, art of communication, and the 

ambassador is the only official representative of the state who permanently has a direct access to 

the authorities and the public in the receiving state. 

It is proved that today IGOs and the practice of holding summits is best platform for 

international communication between states with the issues becoming global and impossible to 

settle alone. The research emphasizes that NGOs and TNCs are increasingly active in diplomatic 

communication and directly or indirectly participate in international relations. NGOs mainly 

focus their work on resolving issues of social and humanitarian nature, have the opportunity to 

engage experts, efficiently integrate ICT achievements in their work; so cooperation with them 

can be useful for states in addressing both foreign and domestic political tasks. 

The thesis shows that the leading trend in diplomacy is its focus on economy, culture, public 

relations and virtual component of diplomacy. At the same time, a particular interest to specific 

areas of international cooperation requires an extensive involvement of a number of highly 

specialized experts from other agencies or the private sector to the diplomatic mission. The forms 

of a diplomatic activity also become more diverse today and are not confined solely to the 

performance of the functions of a traditional diplomatic representation in the country of 

residence. 

The study determines the specificity of modern diplomatic work. The author substantiates 

the provision that the classical institutions of the diplomatic service lose their monopoly on 

international communication and receive the functions of a coordinator of the state foreign policy 

activity. 

Key words: foreign policy, diplomacy, foreign affairs department, embassy, diplomat. 


