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ВСТУП 

 

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 
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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:  

- 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; 
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- 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, 



7 
 

 
 

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 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 – 
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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 
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лідерів провідних 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 
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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. 

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-
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Концептуально-методологічні основи дослідження сучасної 

дипломатії  

Дипломатія постбіполярного періоду відрізняється від дипломатії усіх 

попередніх цивілізаційних спіралей розвитку людства. Ця нова якість базується на 

принципово нових технологіях і нормах економічного та соціально-політичного 

розвитку суспільства, більш якісних інформаційних системах, гігантських змінах у 

природному навколишньому середовищі. До того ж, принципово нові політичні 

трансформації відбулися наприкінці 1980-х-початку 1990-х років, коли завершився 

період двоблокового протистояння і постало питання, як взаємодіяти в 

багатополярному світі [72]. 

На межі ХХ-ХХІ ст. в умовах трансформації міжнародної системи 

дипломатія як інструмент зовнішньополітичної діяльності зазнає значних 

трансформаційних змін. Процеси глобалізації, регіоналізації, а також розвиток 

інформаційного суспільства впливають на формування якісно нових видів 

дипломатії та змінюють основи діяльності традиційної. Насамперед, в умовах 

глобалізації межа між внутрішньою та зовнішньою політикою поступово 

нівелюється [122, с. 470]. Питання, які раніше вважалися виключно внутрішньою 

справою тієї чи іншої держави, дедалі частіше почали вирішуватись на 

міжнародному рівні за допомогою зусиль низки різних держав. Економічна та 

політична нестабільність держави впливає на всю систему міжнародних відносин, 

що змушує держави діяти спільно задля вирішення проблем, що виникають. 

Глобалізація відкрила нові обрії здійснення дипломатії. Так, з’являється 

транскордонна дипломатія, що є новим явищем для міжнародних відносин. Відхід 

від принципів вирішення питань з позиції сили та істотно більший взаємозв’язок 

між державами зумовили виникнення нового методу ведення дипломатії через 

призму економічних відносин [74]. 
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Процеси демократизації суспільства зробили політичне життя разом з 

дипломатичною діяльністю більш публічними. Формування громадянського 

суспільства зумовило такі обставини, за яких держава не може й надалі самостійно 

вести зовнішні зносини, а прислухається до думки громадян. Це зумовило вихід на 

міжнародну арену і недержавних акторів, що значно змінило традиційну 

структуру міжнародних відносин, а отже, і дипломатію. 

Очевидною є і провідна роль переговорів в умовах налагодження 

співпраці, створення інтеграційних механізмів, будь-то в Європі, Азії, на теренах 

колишнього СРСР або інших регіонах. Так, саме завдяки переговорному процесу 

(хоча і далеко не простому) стало можливим підписання Маастрихтського 

договору, що ознаменував новий етап в розвитку європейської інтеграції. 

Взаємозалежність і глобалізація світу зачіпають інтереси відразу багатьох 

учасників. На сучасному етапі дипломатія в значній мірі носить багатосторонній  

характер, що припускає участь більше двох сторін в обговоренні і вирішенні 

проблем.  

Збільшення кількості регіональних утворень, добровільне делегування їм 

частини свого суверенітету внаслідок процесів регіоналізації значним чином 

вплинули на розвиток дипломатії в кінці ХХ століття. Держави, інтегруючись в 

міжнародний міжурядовий інститут з наднаціональними повноваженнями, як ЄС, 

змушені вирішувати питання  спільним шляхом через багатосторонню 

дипломатію,  що значно звужує їх внутрішню компетенцію та поглиблює 

взаємозв’язок між ними. 

Особливу увагу сьогоднішніх дипломатів обіймають проблеми 

попередження та розширення конфліктів так званого «нового покоління».  В 

постбіполярному світі кількість конфліктів зростає з неймовірною швидкістю. В 

цьому контексті можна говорити про становлення концепції гуманітарної 

дипломатії, яка згодом перетворюється на «гуманітарну інтервенцію», що 

передбачає активну участь вже не тільки політико-дипломатичних, а й 

професійних військових структур [84, с. 472]. 
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Революція в інформаційних і комунікаційних технологіях, безперечно, 

впливає на всі процеси в сучасному світі і виступає ще одним аспектом, який 

характеризує сучасне дипломатичне середовище. Це явище часто називають 

«інформаційною революцією» в дипломатичних дослідженнях [176; 252; 255]. 

Досягнення у сфері ІКТ створюють нові інструменти комунікації, які вимагають 

нововведень в організацію роботи дипломатичного агента, а також породжують 

зміни у існуючій ієрархії держав та співвідношенні сил між дипломатичними 

акторами [189]. Сучасне дипломатичне середовище, в якому активно 

використовуються досягнення ІКТ, підсилює обмін інформацією, поглядами, 

ідеями, послугами, товарами і допомагає створювати різні віртуальні спільноти, 

об'єднані спільними інтересами [253]. 

Нової якості набувають сьогодні власне форми та напрямки 

співробітництва державних та вже згадуваних недержавних акторів в 

дипломатичній практиці, що визначається як багатодоріжкова дипломатія [200].  

Багатодоріжкова дипломатія (Multi-Track Diplomacy) передбачає розширення 

парадигм дипломатії першої доріжки (Track-One Diplomacy), тобто офіційної 

дипломатії держав, та другої (TrackTwo Diplomacy) – дипломатії недержавних 

акторів. Багатодоріжкова дипломатія передбачає вирішення конфліктів шляхом 

співпраці державних органів з недержавними у всіх сферах діяльності. Наразі 

прикладом такого спілкування в Україні є започаткування проведення Форумів з 

безпеки, які організовуються спільно МНУО «Відкрий Україну» та 

Дипломатичною академією України, в рамках якого представники наукових кіл 

мають можливість обмінюватись думками з представниками влади.  

Серед дипломатичних методів сучасності продовжують виділятися 

двосторонні та багатосторонні відносини – і в цьому контексті діяльність 

відповідних дипломатичних представництв, дипломатичні візити, візити на 

високому та найвищому рівнях. Водночас набуває свого розширення дипломатія 

самітів, дипломатія ініціатив та дипломатія примусу. Також набуває свого 

виділення дипломатія зі сторони (side diplomacy), що представляє собою участь у 

формальних та неформальних зібраннях, які не становлять цільового інтересу, але 



15 
 

 
 

на яких існує можливість у неформальній розмові отримати інформацію або 

обговорити певні питання [164]. Розвивається дипломатія у сфері торгівлі, 

навколишнього середовища, під час катастроф та стихійних лих, дипломатія 

посередництва.  

Однією з форм дипломатії, яку використовують для запобігання 

розгортання конфліктів виступає «тиха дипломатія», яка передбачає переговори 

для досягнення консенсусу поза світлом громадськості, використовуючи 

напівофіційні заходи. «Тиха дипломатія» використовує неофіційні канали і 

особисті контакти, встановлені міністрами, керівниками відділів міністерств та 

великих МНУО тощо для досягнення цілей країни або організації [307].  

Власне, сучасна дипломатія – це досить складна взаємодія державних та 

недержавних акторів, використання різноманітних форм офіційної та неофіційної 

дипломатії.  

З новим етапом розвитку дипломатії, її форм та методів, постало питання 

теоретизації досліджень в цій галузі, їх систематизації та узагальнення. Разом з 

цим, питання теорії дипломатії викликає дискусії, оскільки часто в науковому 

середовищі дипломатію ототожнюють з поняттям зовнішньої політики. 

Зауважимо, що таке ототожнення є хибним, а інколи навіть помилковим. 

Дипломатія, її форми та методи – це лише елемент зовнішньої політики держави, 

один з інструментів досягнення поставлених цілей та задач. Тому дипломатія є 

окремою складовою більш широкого поняття, яке потребує вивчення та 

теоретичного осмислення. 

Ще у 1966 р. провідний британський фахівець з міжнародних відносин М. 

Уайт у своєму есе "Чому немає теорії міжнародних відносин" звертав увагу на 

недостатню теоретичну основу науки про міжнародні відносини [362, p. 17]. Таке 

ж припущення можна зробити відносно теорії дипломатії сьогодні. Хоча чисельні 

дослідження в галузі дипломатії дають можливість припускати, що теорія 

дипломатії є досить актуальною темою, яка всесторонньо вивчається. Наявність 

низки праць науковців починаючи від Ф. де Кальєра до Дж. Берріджа та інших 
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сучасних теоретиків дипломатії ХХІ с. є безперечним доказом актуальності 

досліджень у сфері дипломатії. 

Однак, наразі можемо стверджувати все ж про обмежену кількість 

досліджень по теорії дипломатії. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що до кінця 

"холодної війни" дипломатичне середовище було досить передбачуваним, де 

домінував один актор - держава. Нині ми можемо говорити про активізацію інших 

недержавних акторів, насамперед, МНУО та ТНК, які беруть активну участь у 

дипломатичному житті. Якраз з появою нових акторів недостатність системного 

дослідження теорії дипломатії стає більш очевидною. Оскільки дипломатичне 

середовище стає більш комплексним, з'являється необхідність у нових 

дослідженнях теорії дипломатії. 

Актуальність питання подальшої розробки теорії сучасної пов'язана, в 

першу чергу, зі зміною дипломатичного середовища. За словами сучасного 

дослідника дипломатії, британського професора Б. Хокінга, сьогодні 

дипломатичне середовище складається зі зростаючого різноманіття акторів, тому 

взаємодія між ними - це більш складний і комплексний підхід, ніж традиційне 

розуміння міжурядового спілкування [232]. На думку дослідника, сучасне 

дипломатичне середовище більше не однополярне, і традиційна, класична 

міждержавна дипломатія більше не єдиний напрямок міжнародного спілкування.  

Особливістю досліджень в сфері дипломатії є розрив між практикою і 

академічною теорією. Колишній міністр закордонних справ Ізраїлю А. Ебан 

назвав це явище «внутрішнім антагонізмом» додавши, що дипломатія поки що 

не є частиною визнаної науки [150].  Р. Ленгхорн зазначив, що є певна плутанина 

в тому, що дипломатія – це окремі спеціалізовані знання чи просто набір 

загальних навичок [259]. В іншій своїй роботі він зазначає, що основна цінність 

дипломата не в знаннях, якими він володіє, а в його хисті спілкування, ведення 

переговорів та переконання, тобто як він використовує ці знання [229].  

На нашу думку, існуючі теоретичні напрацювання в сфері дипломатії 

потребують певної систематизації відносно спільного критерію. Австралійський 

професор С. Мюррей одним із перших зробив спробу використати комплексний 
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підхід до вивчення цього питання. Автор творчо опрацював його роботи та 

пропонує вдосконалений формат поділу на три групи: класична, посткласична та 

інноваційна. Перша група об’єднує державоцентристських дослідників, які 

дотримуються тези, що дипломатія – це, передусім, сфера міждержавних відносин. 

Представниками класичної теорії дипломатії виступають Дж. Беррідж, Ф. де 

Кальєр, Г. Нікольсон, Г. Кіссінджер, Е. Сатоу, М. Вайт та ін [281]. 

Представники класичної теорії дипломатії формують свою теорію 

дипломатії виключно на основі міждержавних відносин, вважаючи, що саме 

держава є єдиним актором, який може вести дипломатичні зносини. 

Класична дипломатія бере свій початок з Вестфальського миру 1648 р., 

який був підписаний після закінчення Тридцятилітньої війни та ознаменувала 

появу поняття держава-нація, а також започаткувала практику дипломатичних 

представництв за кордоном на постійній основі. Власне, Вестфальська система 

міжнародних відносин, яка на той час активно формувалась, потребувала нових 

методів уникнення конфліктів, якими була охоплена Європа ХVІІ ст., що 

знаходило свій конкретний вияв у тогочасній дипломатичній практиці. Згодом 

сформувався баланс сил, який підтримувався дипломатичною діяльністю п’яти 

домінуючих країн Європи: Великої Британії, Франції, Пруссії, Австрії та 

Російської імперії, позначивши появу Віденської системи міжнародних відносин 

[258, p. 33]. 

З плином історії правила ведення дипломатичних відносин 

стандартизувались та систематизувались. Дипломати почали діяти в рамках норм 

міждержавних відносин, які були покликані пропагувати та захищати національні 

інтереси, використовуючи методи переговорів та спілкування. Власне правила, 

форми та методи дипломатії розвивалися протягом тривалого часу перш ніж вони 

були зведені до єдиних міжнародно-правових норм у Віденській конвенції 1961р 

[19]. Саме вона закріпила основні функції дипломатичного представництва: 

представляти та захищати національні інтереси, переговори, збір та обробка 

інформації, розвиток дружніх відносин в економічній, культурній та науковій 

сферах. 
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Всі принципи, цілі та завдання дипломатії, зазначені у Віденській 

конвенції 1961 р., реалізуються державними органами зовнішніх зносин, 

передусім відомством закордонних справ, якому характерні наступні риси: 

ієрархічно впорядкована стандартизована система дипломатичних рангів, 

культура і практика діяльності, односторонній зв'язок з громадськістю та особлива 

процедура підбору кадрів, система ротації працівників дипломатичної служби 

[165, p. 47]. 

У сучасну світі міждержавна дипломатія у її традиційному понятті 

залишається незмінною, і багато в чому залежить від історичного розвитку як 

відносин між державами, так і системи міжнародних відносин в цілому. Виходячи 

з цього, традиційна дипломатія визначається як підтримана державою система 

дипломатичного представництва, що складається із закордонних місій, діяльність 

яких контролюється центральними органами влади, як правило, відомствами 

закордонних справ [243]. 

Класична теорія дипломатії розглядається як державоцентрична, для якої 

держава – основний та головний актор, тому прихильники даної теорії вбачають, 

що держава та її дипломатичні інститути – найголовніші політичні одиниці 

сучасного дипломатичного середовища. Вестфальські принципи територіальної 

цілісності, влади, суверенітету та легітимності лежать в основі класичної теорії, що 

дає змогу її прихильникам акцентувати увагу на тому, що держава – основний 

актор сучасного дипломатичного середовища. Так, британський професор, віце-

голова Кембріджського університету Г. Батерфілд описує класичну дипломатію як 

історичну дипломатію, яка досягла свого розквіту у «золотий вік» Європи ХVIII 

ст. [363, p. 183]. Г. Нікольсон використовує термін «стара дипломатія», проводячи 

паралель із поняттям «стара Європа»,  яку він визначає як чітко європоцентричну, 

яка здійснюється на основі принципів, сформованих Вестфальським договором 

1648 р. [90, c. 28]. Спільним для цих визначень є припущення, що дипломатія – це 

перш за все діяльність державних інститутів. 

Навіть у сучасних працях ми спостерігаємо подібне бачення дипломатії. 

Експерт з дипломатії та зовнішніх зносин Нідерландського університету 
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міжнародних відносин  Ш. Ріордан в своїй роботі «Дипломатія» посилається на 

традиційні дипломатичні структури, які він асоціює з Вестфальською системою 

формування політичного курсу та процесу прийняття рішень [314, p. 13]. Г. 

Кіссінджер, в свою чергу, зазначає, що за три століття після встановлення 

Вестфальської системи міжнародних відносин мало що змінилося в старій моделі 

дипломатії та навряд чи зміниться протягом наступних десятиліть. Його погляди 

говорять про те, що модель дипломатії скоріш еволюційна, аніж революційна і 

держава відіграє в ній центральну роль [60, c. 19].  

Твердження, що в своїй основі теорія дипломатії базується на діяльності 

держави, підтримує і британський професор Дж. Беррідж. У «Теорії дипломатії від 

Макіавеллі до Кіссінджера» він, наприклад, корелює поняття зародження 

дипломатії та появи Вестфальської системи міжнародних відносин.  Він пише: 

"коли стало зрозуміло, що правителі Європи мали спільний інтерес у регулюванні 

їх часто войовничих міжнародних відносин, дипломатична теорія набула явне 

політичне забарвлення" [204, p. 2]. Проаналізувавши думки Н. Макіавеллі, Ф. 

Гвіччардіні, Г. Гроція, А. Рішельє, А. Вікфора, Ф. де Кальєра, Е. Сатоу, Г. 

Нікольсона та Г. Кіссінджера, Дж. Беррідж зазначив, що багато зі спостережень 

попередніх теоретиків «залишилися відправними точками для вивчення 

дипломатичної теорії до теперішнього часу». Таким чином, еволюція теорії 

дипломатії була незначною [204, p. 2].  

Більшість дослідників від Ф. де Кальєра до Дж. Берріджа дотримуються 

спільних поглядів і визначають основу класичної теорії дипломатії. Їх основні 

твердження зводяться до наступного. 

По-перше, дипломатія описується як виключно функція держави. 

Дипломатія – привілейована сфера професійних дипломатів, яка здійснюється 

виключно посадовими особами Міністерства закордонних справ або іншого 

відповідного відомства [261, p. 345]. Іншими словами, прихильники класичної 

теорії дипломатії вбачають, що дипломатія ведеться лише офіційними 

представниками влади. В сучасному світі, це така практика, де професійні, 
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офіційно акредитовані представники держави є хранителями основних принципів 

класичної дипломатії. 

По-друге, дослідники інтерпретують дипломатію як вчення міжнародного 

середовища незалежних держав, з головною метою дипломатії, яка полягає в тому, 

щоб подолати анархічний характер цієї системи і сприяти мирним відносинам між 

суверенними державами. Прихильники цієї теорії пропагують державу, яка 

розвивається в анархічному середовищі і намагається пом'якшити невизначеності і 

турбулентності системи звичними дипломатичними каналами [205; 363].  

По-третє, основна роль дипломатії зводиться до вирішення класичних 

політичних та військових питань, диференціюючи основні політичні питання від 

неосновних [189]. Представники класичної теорії дипломатії зосереджуються в 

основному, але не виключно, на ролі дипломатії у питаннях війни та миру, 

використанні сили іншими країнами, балансу сили, демаркації території, контролю 

над роззброєнням та створенні коаліцій. Інші неосновні політичні питання, такі як 

соціоекономічні  проблеми, гуманітарна допомога, розглядаються скоріш як 

периферійні, аніж головні питання в дипломатичній практиці та, відповідно, в 

класичній теорії дипломатії. 

По-четверте, історія дипломатії посідає центральне місце в класичній 

теорії дипломатії. Теоретики класичної теорії дипломатії вважають, що вчення про 

дипломатію потребує широкого охоплення її історичного розвитку. Історичний 

підхід домінує в класичній теорії дипломатії. Для цієї теорії, враховуючи той факт, 

що дипломатія була свідком історії з самого початку, існує сильний зв’язок між 

історією та сучасною теорією дипломатії [286, p. 2]. Ця «схильність ставитися до 

майбутнього як продовження минулого» є центральним елементом класичної 

теорії дипломатії, адже, на думку науковців, значно зручніше жити визначеним 

минулим, ніж невідомим майбутнім [312, p. 4]. Таким чином, представники 

класичної теорії підтримують історичну спадкоємність у дипломатичній теорії, яка 

передбачає небажання включати інновації в концепції дипломатичних теорії. 

Наступною особливістю класичної теорії дипломатії є те, що дослідники 

скоріш пишуть про практичні настанови в дипломатії замість того, щоб 
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теоретизувати дипломатичну практику. «Посібник дипломатії» Е. Сатоу, 

«Дипломатія, теорія і практика» Дж. Берріджа, «Посол 21 століття» К. Рана 

можуть розглядатися саме в такій площині [318; 190; 307]. Такого роду публікації 

почали з’являтися на початку формування європейської системи дипломатії і досі 

переважають в цій сфері. Вони доносять бачення дипломатії як системи особливих 

навичок переговорів, і є більш корисними для дипломатів-початківців, ніж для 

практиків. Такі посібники щодо практики ведення класичної дипломатії, звичайно, 

посилюють державоцентричну версію інтерпретації дипломатії. 

По-шосте, прихильники класичної теорії дипломатії мають творче бачення 

дипломатії. Вони описують дипломатію як мистецтво, покликання 

привілейованих та обраних та підтримують бачення дипломатії, яке сформувалось 

під впливом історичних подій з XVII ст.  

Варто зазначити, що роботи дослідників класичної теорії дипломатії 

мають відмінності між собою, хоча такі спостереження пояснюються різними 

періодами часу дослідження даного предмету. Так, в роботах Е. Сатоу та Г. 

Нікольсона місце держави безперечно є центральним, але науковці також 

згадують про появу міжнародних організацій. Дж. Беррідж також виділяє державу 

як головного актора, але вже приділяє значну увагу розвитку МНУО, дипломатії 

на високому та найвищому рівнях та багатосторонній дипломатії [91; 190; 318]. 

Для прибічників класичної теорії дипломатії характерне власне 

визначення дипломатії. Кожне з визначень має свої особливості, проте доносить 

до читача одну основну ідею: держава займає центральне місце в будь-якому 

тлумаченні дипломатії. Це ідея опису дипломатії передусім як методу вирішення 

міжнародних питань через традиційні дипломатичні канали. Дипломатія 

описується як консервативний вид діяльності, який не піддається плину часу та 

стосується, в першу чергу переговорів, та міждержавного спілкування. Ці 

визначення широко використовуються та вважаються основою класичної теорії 

дипломатії.  

Так, професор Оксфордського університету Х. Булл визначає дипломатію 

як ведення зносин між незалежними державами офіційними дипломатичними 
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агентами мирним шляхом [175, p. 156]. М. Вайт розглядає дипломатію як таку, яка 

тісно пов’язана з існуванням та функціонуванням державної системи [242, p. 3.]. 

Дж. Беррідж описує дипломатію як спілкування офіційними каналами 

представників державної системи. Він додає, що основна ціль дипломатії – 

забезпечення державою реалізації її цілей в зовнішній політиці без використання 

сили, пропаганди чи закону [204, p. 1.]. Визначення дипломатії за Г. Нікольсоном 

дещо відрізняється від дефініцій Х. Булла, М. Вайта та Дж. Берріджа, оскільки він 

наголошує на важливості ролі послів та посланників. Для Г. Нікольсона 

дипломатія – це ведення міжнародних відносин шляхом переговорів [91, c. 15.]. 

Описуючи дипломатію через переговори, вчений звертається лише до однієї 

функції дипломата. Тим не менш, дипломатія виконує й інші функції – збір, аналіз 

та розповсюдження інформації. Е. Сатоу визначає дипломатію як використання 

розуму та такту для ведення відносин між урядами незалежних держав або 

ведення справ між державами мирним шляхом. Для нього дипломатія та конфлікт 

є взаємовиключними поняттями, де перевага надається саме дипломатії [318, p. 1]. 

Отже, класична теорія дипломатії базується на тому, що держава є і 

залишається головним актором дипломатії. Міжнародні організації, міжнародні 

неурядові організації та транснаціональні корпорації розглядаються як другорядні 

елементи, які суттєво не впливають на відносини між державами та не приносять 

настільки ефективних результатів як класичні методи дипломатії. 

Інша група дослідників – це представники посткласичної теорії 

дипломатії. Вони схиляються до думки, що зростаючу роль нових акторів 

міжнародних відносин не можна не враховувати, аналізуючи дипломатичні 

процеси сучасності, та приходять до висновку, що сучасне дипломатичне 

середовище гетерогенне і поряд з державою ММУО, МНУО та ТНК беруть 

активну участь у дипломатичному житті [281, p. 89]. 

Посткласична теорія дипломатії, на відміну від класичної, базується на 

розумінні дипломатії не як форми лише міждержавного спілкування, а і як 

недержавне спілкування, неофіційна або альтернативна дипломатія. Представники 

цієї течії визнають міждержавну дипломатію, але вважають її неповною та такою, 
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яка потребує розширення свого інструментарію відповідно до сучасних тенденцій 

розвитку міжнародних відносин.  

Дана форма дипломатії почала розвиватись на початку ХХ ст. Хоча 

недержавні дипломатичні актори існували і раніше, однак вони не мали вагомого 

впливу на міжнародні відносини для того, щоб сформувати відмінну від 

традиційної форму дипломатії тощо. Друга світова війна та кінець «холодної 

війни» прискорили розвиток постклачисної теорії дипломатії. Відмова від таємної 

дипломатії, колективна відповідальність на противагу індивідуальній, примат 

мирного шляху вирішення конфліктів, гуманітарна підтримка, прагнення до 

самовизначення націй – все це сприяло формуванню нового бачення теорії 

дипломатії. 

Найбільшого розвитку посткласична теорія дипломатії досягла саме після 

завершення «холодної війни» і цьому передували певні умови, які і стали 

каталізатором нової хвилі досліджень даної тематики. Серед них варто зазначити 

наступні: збільшення ролі дипломатії внаслідок збільшення кількості міжнародних 

акторів, власне не тільки держав, але і ММУО, МНУО, ТНК тощо [233, p. 14]; 

більш широке розгортання двосторонніх та багатосторонніх методів ведення 

дипломатії; трансформація глобальних питань, які потребують вирішення 

методами дипломатії – наприклад, екологічні питання; активізація встановлення 

контактів між різноманітними установами та органами держав в обхід відомства 

закордонних справ, а також поява та розвиток відносин у форматі держава-ТНК, 

держава-МНУО, тобто не обмеження дипломатії міждержавними відносинами, а 

назрівання потреби у спілкуванні з недержавними утвореннями. 

Британський професор Б. Хокінг, наприклад, стверджує, що прорив 

розвитку новітньої дипломатії або дипломатії, що ведеться не тільки традиційними 

державними суб'єктами, «відображає розширення питань порядку денного на 

міжнародному рівні, що охоплює теми прав людини та екологічні проблеми, 

зміцнення громадянського суспільства і зростаючої кількості груп, особливо 

МНУО, які бажають працювати разом з урядами на міжнародній арені і можуть 

кинути виклик авторитету державних органів влади» [233, p. 32]. 
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Після завершення «холодної війни» перед дослідниками постало завдання 

розробити методи аналізу та концептуалізації дипломатії, яка може визначити, 

пояснити та зрозуміти зміни в міжнародних відносинах відповідно до 

дипломатичної практики [232, p. 345]. Центральною зміною власне стала поява 

недержавних акторів та формування неофіційної дипломатії [233, p. 21]. Тим не 

менш, як вже зазначалось, представники посткласичної теорії дипломатії не 

ігнорують роль і місце держави, але все ж більше фокусуються на недержавних 

дипломатичних акторах. Представники цього напрямку дослідження віддаляють 

свою теорію від традиційних дипломатичних інститутів. 

Посткласичну теорію дипломатії можна відрізнити від класичної 

наступним чином: якщо класична дипломатія розглядає державу як єдиного 

актора міжнародних відносин, то посткласична теорія дипломатії визначається 

більш ідеалістичним, моральним підходом, який розглядає міжнародне 

співтовариство як таке, що не потребує держави як єдиного повноправного актора 

дипломатії. Одним з основних принципів посткласичної теорії дипломатії є те, що 

дипломатичний досвід для вирішення конфліктів та миротворчості не є виключно 

здобутком державних службовців та інститутів[201, p. 2]. 

На відміну від класичної, посткласична теорія дипломатії більше розглядає 

трансформаційний аспект, визнаючи зміни в сучасному дипломатичному 

середовищі, в якому домінували держави, та дещо по-іншому інтерпретуючи 

сучасну систему як таку в своїх теоретичних дослідженнях [201, p. 37].  

Представники посткласичної теорії дипломатії роблять акцент на людині, 

на гуманному, мирному, інтерактивному вирішенні конфліктів і побудові відносин 

на основі взаємного спілкування та спільного вирішення проблем. [201, p. 37]. 

Посткласична теорія дипломатії відображає взаємозалежний, багатополярний і 

транснаціональний характер сучасного міжнародного середовища.  

Основними характеристиками посткласичної теорії дипломатії можна 

виділити наступні. По-перше, представники посткласичної теорії дипломатії 

піддають сумніву домінуюче припущення, що дипломатія розглядається як 

жорстка форма ведення відносин, яка зосереджується виключно на ролі держави. 
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Вони стверджують, що для розуміння сучасної дипломатії теоретичні акценти на 

державі як єдиному суб’єкті міжнародних відносин мають змінитися. Професор 

університету Лейсестер (Велика Британія) Дж. Хоффман, виділяючи цей аспект, 

пише, що концепція дипломатії може і повинна бути переосмислена, а це можливо 

тільки, якщо теорія дипломатії відокремлена від держави [236, p. 541]. Такий 

альтернативний підхід (на відміну від класичного) припускає, що шляхом 

вивчення дипломатії, не акцентуючи увагу на ролі держави, можна зробити нові 

відкриття. 

По-друге, цій теорії властиве переконання, що держава не має бажання 

розділяти монополію на ведення міжнародних відносин, а тому дослідники 

посткласичної теорії дипломатії вважають, що держава перешкоджає формуванню 

світового порядку. На їх думку, розвиток неофіційної дипломатії, включаючи 

МНУО та транснаціональні рухи, відкриває перспективи для створення 

міжнародного порядку поза державою [233, p. 24]. З цього можна побачити, що 

прибічники цієї теорії ставлять під сумнів ефективність традиційних інститутів 

дипломатії [327, p. 619]. Тільки тому, що дипломатичні інститути не можуть 

адекватно пристосуватись до змін в міжнародному середовищі, посткласична 

теорія дипломатії  критикує їх та звинувачує у не здатності вирішити глобальні 

проблеми [304; 235; 216]. 

По-третє, представники цього напряму дослідження вважають, що 

класичні дипломатичні інститути знаходяться у кризі. Австралійський професор 

Дж. Дер Деріан, наприклад, пише про кризу, в якій опинилась сучасна дипломатія, 

Ш. Ріордан пише про фрагментацію традиційної дипломатії, де жодна країна, 

навіть найсильніша, не буде повністю захищена [198, p. 1;  314, p. 10]. Р. Ленгхорн 

додає, що, починаючи з часів Першої Світової війни, роль професійних 

дипломатів у міжнародній політиці почала знижуватись [257, p. 2]. Прихильники 

посткласичної теорії дипломатії припускають, що класична професійна 

дипломатія не зможе справитись з проблемами ХХІ ст., і що дипломатія нового 

формату тільки формується. 
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По-четверте, на думку представників посткласичної теорії дипломатії, 

традиційна дипломатія не відповідає викликам сучасності. Її традиційні 

дипломатичні інститути не відповідають сучасним вимогам, вони стрімко 

втрачають можливість впливати на систему міжнародних відносин. Представники 

посткласичної теорії дипломатії розглядають традиційні інститути дипломатії як 

такі, які не можуть пристосовуватись до зовнішніх змін, архаїчні та спроможні 

лише реалізовувати застарілі рішення з застарілих та неактуальних питань. Тому 

посткласичний підхід до теорії дипломатії тяжіє до ігнорування професійної 

дипломатії або ставить під сумнів її вагомість [233, p. 24]. Така ж критика 

висувається і з приводу державоцентричного принципу побудови теорії 

дипломатії. Науковці вважають, що державоцентричні теорії дипломатії не 

спроможні охопити всі аспекти сучасного дипломатичного середовища. 

Представники посткласичної теорії дипломатії часто використовують класичну 

теорію для демонстрації її слабкості та не прикладного характеру у сучасному 

дипломатичному середовищі [186, p. 362].  

По-п’яте, характеристика класичної теорії дипломатії як застарілої 

спонукає представників посткласичної теорії дипломатії фокусувати свої 

дослідження на альтернативних дипломатичних акторах. На їхню думку, 

теоретичне обґрунтування недержавних дипломатичних акторів призведе до 

більш перспективних результатів, а сучасне дипломатичне середовище надало 

можливість недержавним акторам активно залучатись до дипломатії шляхом 

заміни державних методів своїми, які вважаються більш ефективними [233, p. 24]. 

Щоб побудувати чітку теорію дипломатії, необхідно спочатку визнати 

мультиакторну природу системи міжнародних відносин та осмислити той факт, 

що недержавні актори відіграють велику роль у дипломатії поряд із державами. 

По-шосте, прихильники посткласичної теорії дипломатії вважають, що 

історія відіграє велику роль у розвитку сучасної дипломатії. Це очевидно, адже 

вони звертають увагу на чинники розвитку дипломатії і міжнародних відносин в 

ХХ ст., особливо після завершення «холодної війни», але при цьому намагаються 
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не брати історичний підхід за основу теорії, як це роблять представники класичної 

теорії [238, p. 115 – 116]. 

Відомими представниками посткласичної теорії дипломатії виступають 

Дж. Модельскі, Дж. Хоффман, Р. Джексон, Р. Ленгхорн, Л. Даймонд, Дж. 

Макдональд та інші. Дослідників посткласичної теорії дипломатії можна умовно 

поділити на дві групи – поміркованих та консервативних. Помірковані – це ті, хто 

вважає за потрібне не критикувати роль держави в сучасній дипломатії, а, по суті, 

об’єднати здобутки класичної теорії дипломатії з новими напрацюваннями для 

формування загального бачення сучасної дипломатії. Представниками такого 

бачення виступають П. Шарп, Т. Пріснен, М. Фінгер. Вони залишають першість у 

сучасному дипломатичному середовищі за недержавними акторами, в той же час 

вони вважають, що авторитет держави не повинен бути повністю 

дискредитований. Т. Прінсен та М. Фінгер, наприклад, стверджують, що теорія 

сучасної дипломатії повинна включати як традиційні, так і новітні характеристики 

дипломатичного середовища. Вони пишуть, що хоча робота відомств закордонних 

справ продовжує відігравати важливу роль для ведення державних справ, набагато 

більш складна система дипломатії формується при врахуванні розширення списку 

глобальних проблем, які вирішуються на міжнародному рівні, пожвавлення 

спілкування за рахунок нових комунікаційних можливостей, а також участі 

недержавних і міжурядових організацій [300, p. 31].  

Друга група дослідників посткласичної теорії дипломатії мають більш 

консервативне та категоричне бачення щодо ролі держави в сучасному світі. На їх 

думку, сучасна держава не має алгоритму взаємовідносин з недержавними 

акторами і наразі спостерігається певна конкуренція за домінування між 

державними та недержавними суб'єктами. Представники цієї групи дослідників 

стверджують, що класична дипломатія програє битву, і що вона знаходиться в 

безперервному стані занепаду. Швидкі зміни в дипломатії з моменту закінчення 

холодної війни викликали цей спад у той час, як більш ефективні нові актори 

збільшують свій вплив на арені дипломатичного спілкування. [246, p. 12]. 
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Так, наприклад, Дж. Модельскі зазначає, що сучасна дипломатія не 

повністю виконує представницькі функції та функції спілкування. На його думку, 

вона технологічно нагромаджена, неекономічна та політично шкідлива для 

світового співтовариства. Дж. Модельскі характеризує класичну дипломатію як 

застарілу, надлишково стандартизовану. Виходячи з цього, класична дипломатія 

не відповідає загальному дипломатичному середовищу [277, c. 187 – 190]. 

Р. Ленгхорн вважає, що всі держави переживають зменшення 

внутрішнього та зовнішнього авторитету під тиском глобалізаційних процесів, що 

руйнують духовні та практичні основи, на яких побудована держава. Його основна 

позиція полягає в тому, що держава та її інститути стали застарілими в сучасному 

дипломатичному середовищі [257, p. 3-5]. 

Такі думки мають місце в роботах Р. Джексона, який розглядає класичну 

дипломатію як таку, що відображає консервативність міжнародного порядку, і це 

залишає мало місця для змін, зокрема, фундаментальних змін в самій системі 

міжнародних відносин. Р. Джексон вважає класичну дипломатію бар’єром на 

шляху до прогресу. Він стверджує, що державна система та класична дипломатія 

мають бути знищені, оскільки вони суперечать моральним доктринам, на яких 

базуються недержавні актори. Новітня дипломатія не повинна просто 

інтегруватися в державну систему, вона має замінити політично прагматичні та 

морально скомпрометовані механізми класичної дипломатії [242, p. 14].  

Дж. Хофмана також можна віднести до цієї групи дослідників. У 2003 р. у 

своїй роботі «Перебудова дипломатії» (Reconstructing diplomacy) він доходить до 

висновку, що дипломатія більш повноцінно і ефективно функціонує у середовищі 

без держави, аніж у державоцентристському [236, p. 533]. Тому, теорія дипломатії 

має бути переосмислена за відсутності держави. Дж. Хофман виділяє МНУО як 

приклад "більш ефективних" недержавних дипломатичних акторів, які 

користуються перевагами використовувати послуги експертів, швидше 

впроваджувати інноваційні технології та бути динамічнішими у сучасному 

міжнародному середовищі [236, p. 540]. Хоча його підхід не витримує критики, 
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оскільки держава та традиційна дипломатія навряд чи зникнуть, тим не менш його 

думки ілюструють варіативність формування нового напрямку теорії дипломатії. 

Представники посткласичної теорії дипломатії характеризують ММУО як 

окремі від держави інститути дипломатії, які досягають результатів в тих сферах 

діяльності, в яких державам не вдається цього зробити. Вони розглядають 

дипломатію самітів як таку, яка не приносить ніяких вагомих результатів, оскільки 

такі заходи – скоріш, рекламний трюк та піар хід для політиків перед 

громадськістю, аніж конструктивне вирішення питань. Теоретики посткласичної 

теорії дипломатії позитивно описують діяльність МНУО як корисного актора 

дипломатії та міжнародних відносин, які підіймають та шукають рішення 

важливих проблем сучасності, що часто розглядаються державною як другорядні. 

Не залишають поза увагою вплив глобалізації та інформаційної революції на 

розвиток форм і методів ведення дипломатії, а також звертають увагу на 

посилення впливу ТНК на сучасні міжнародні відносини. 

Отже, посткласична теорія дипломатії формує певний баланс між 

класичною теорією дипломатії та сучасними реаліями міжнародного середовища, 

яке характеризується появою нових недержавних акторів, глобалізацією та 

впровадженням новітніх інформаційних технологій в роботу дипломатичного 

агента. Основною заслугою посткласичної теорії дипломатії є те, що вона 

знайомить з характеристиками нових акторів дипломатії та середовища поза 

класичної інтерпретації дипломатії та розкриває нові сфери її дослідження. Однак, 

звертаючи більше уваги на роль недержавних акторів в сучасних міжнародних 

відносинах, на нашу думку, не варто применшувати роль держави в дипломатії, 

оскільки вона продовжує займати провідне місце в здійсненні дипломатичної 

діяльності. 

На відміну від класичної та посткласичної теорій дипломатії, витоки 

інноваційної теорії дипломатії не корелюються зі зміною дипломатичного 

середовища. Натомість, інноваційна теорія дипломатії з’явилась як результат 

різноманітних теоретичних уявлень в сфері дослідження дипломатії [281, p. 156]. І 

якщо державоцентрична класична теорія дипломатії та посткласична теорія 
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дипломатії, яка базується на визнанні недержавних акторів, зайняли дві 

протилежні позиції у вивченні теоретичних засад дипломатії, то інноваційна теорія 

дипломатії покликана заповнити простір між цими теоріями та об’єднати їх 

позиції. 

 Вперше використав поняття інновацій Я. Мелісен в своїй книзі «Інновації 

в дипломатичній практиці» в 1999 р. Центральним для науковців цієї групи 

виступає спроба поєднати державних і недержавних акторів в дослідженні 

сучасної дипломатії. Визнання та остаточний розподіл ролей між цими акторами 

має вирішальне значення для інноваційної теорії дипломатії. [233, p. 20].  

Представники інноваційної теорії є єдиною групою теоретиків, які 

вважають, що існує теоретичний поділ у сфері дослідження теорії дипломатії. 

Вони вважають, що теорія дипломатії полярно поділена на державоцентричну і 

недержавоцентричну теорії. Цей поділ постійно підтверджується у дослідженнях 

дипломатії. З однієї сторони, існують традиціоналісти, які відстоюють 

спадкоємність держави та класичну дипломатію. З іншої сторони, прихильники 

недержавної та посткласичної дипломатії, які вважають, що дипломатія не має 

формуватися виключно державою, що політично прагматична та морально 

скомпрометована класична дипломатія має бути замінена некласичною, тобто 

недержавною, дипломатією. [242, p. 15]. 

Інноваційна теорія дипломатії відрізняється від інших теорій своїм 

тлумаченням дипломатії, яке формується на перетині класичної та посткласичної 

теорій дипломатії. Так, Я. Мелісен визначає дипломатію як механізм 

представництва, комунікації та переговорів, за допомогою якого держави та інші 

міжнародні актори ведуть свої справи [275]. 

П. Шарп зазначає, що термін «дипломатія» визначає спосіб, яким 

акредитовані представництва при незалежних державах здійснюють та реалізують 

зовнішню політику [323, p. 35]. Він також використовує термін «дипломатія» як 

спосіб, за допомогою якого здійснюються відносини між окремими групами, що 

мають залишатися мирними, а в разі можливого виникнення конфлікту, мають 

бути шляхи його уникнення. Важливо зазначити, що дослідник застосовує термін 
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«дипломатія» для груп, не обов’язково лише держав, а й щодо МНУО та ТНК, які 

мають рівні інтереси в стабільній системі міжнародних відносин. Такий підхід 

визначення дипломатії підкреслює важливість ролі класичної дипломатії відносно 

сучасної дипломатії. [323, p. 47]. 

На думку прихильників інноваційної теорії дипломатії, теорія сучасної 

дипломатії дотримується державоцентричної або недержавоцентричної точки зору 

у сучасних дослідженнях. Тому, визнаючи такий підхід, науковці ніби змушені 

робити вибір між полярними підходами до вивчення дипломатії. Наприклад, П. 

Шарп стверджує, що два напрямки переважають в дослідженях дипломатії: по-

перше, школа, яка передбачає, що тільки традиційна дипломатія є визначною, і, 

по-друге, школа, яка передбачає, що державний суверенітет і традиційна 

дипломатія втрачають свій вплив [324, p. 16]. 

Б. Хокінг та Дж. Купер також підтримують думку П. Шарпа. Б. Хокінг 

стверджує, що питання сучасної теорії дипломатії розділило дослідникі на два 

табори – державоцентричних та недержавоцентричних, і діалог у такому векторі 

лише збільшує прірву між ними [233, p. 22]. Так само, Дж. Купер звертає увагу на 

актуальну течію в сучасному дипломатичному науковому середовищі, де 

відносини між державоцентричними та недержавоцентричними дослідниками 

мають багато нерозв’язаних питань, пов’язаних з фундаментальними підходами до 

вивчення предмету дослідження [186, p. 177]. Факт визнання двох протилежних 

підходів до вивчення теорії дипломатії і розуміння того, що така риторика у 

дослідженнях не має підґрунтя, виступає основним принципом інноваційної теорії.  

Наразі можна виділити наступні основні характеристики інноваційної 

теорії дипломатії. По-перше, при теоретичному обґрунтуванні дипломатії 

відводиться однакова роль державі та недержавним акторам. П. Шарп, Д. Лі,  Я. 

Мелісен, Б. Хокінг, Дж. Курбаліджа, Дж. Купер користуються цими принципами в 

своїх дослідженнях.  

По-друге, представники інноваційної теорії дипломатії критично 

ставляться до виділення унікальності класичної або посткласичної теорії 

дипломатії. Вони стверджують, що відстоювання окремо кожної з цих теорій 
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призведе до того, що стане неможливим точно описати сучасну дипломатію. Таке 

двоїсте бачення не вважається прийнятним, оскільки конкуренція теорій шкідливо 

впливає на формування єдиної загальної теорії дипломатії. Прагнучи відстоювати 

власні теорії, вчені починають приписувати теоріям не властиві їм характеристики. 

Як вважають теоретики інноваційної теорії, ця конкуренція теорій говорить про те, 

що основа теорії сучасної дипломатії ще не сформувалась. [233, p. 30]. 

По-третє, представники інноваційної теорії займають роль арбітра та 

посередника серед теорій дипломатії, використовуючи переваги класичної та 

посткласичної теорії дипломатії. Прихильники інноваційної теорії визнають, що 

особливі позиції класичної теорії дипломатії можуть бути використані для 

побудови більш збалансованої теорії дипломатії, не дискредитуючи роль держави. 

Так само, вони визнають важливість впливу недержавних акторів на розвиток 

сучасної теорії дипломатії та фіксують цей феномен в своїх теоріях дипломатії.  

По-четверте, виходячи з вищесказаного, притаманний інноваційній теорії 

дипломатії баланс виходить з теоретичного еклектизму, який вони практикують. 

Дослідники формують власні ідеї з інших теорій, виводячи з них переваги та 

формуючи єдину теорію дипломатії. Кінцевим результатом є формування 

неупередженої теорії дипломатії, яка підкреслює взаємовигідний характер 

державних та недержавних дипломатичних відносин. Можна сказати, що 

дослідники інноваційної теорії формують свою теорію, критикуючи інших 

дослідників, виявляючи недоліки в теоріях дипломатії та аналізуючи цінні 

зауваження критиків.  

Прихильники інноваційної теорії, по-п’яте, демонструють подібний 

баланс у питанні визначення практичного середовища дипломатії та його 

співвідношення з акторами міжнародних відносин. Вони стверджують, що 

державні та недержавні дипломатичні відносини не змагальні, а навпаки, мають 

поєднуватись та доповнювати один одного. Однак, щоб відбулось повне 

поєднання державних та недержавних акторів, необхідно визнати недержавних 

акторів повноцінними учасниками сучасної дипломатії [262, p. 360].  



33 
 

 
 

По-шосте, інноваційна теорія дипломатії зосереджується виключно на 

дослідженні форм сучасної дипломатії. Закінчення «холодної війни», очевидно, 

стало каталізатором вивчення саме сучасної дипломатії. Ця еволюція середовища 

дипломатії має велике значення для новаторів. Я. Мелісен висловлює полегшення, 

що з кінцем «холодної війни» поступово зник акцент дипломатії на військовій 

справі, що дозволило новаторам зосередитися на переоцінці ролі дипломатії в 

сучасному середовищі міжнародних відносин [275]. 

Отже, говорячи про внесок інноваційної теорії до вчень у сфері 

дипломатії, можна виділити наступне. Сама назва стверджує, що їх теоретичний 

підхід інноваційний, це інший спосіб теоретизування дипломатії. Прихильники 

інноваційної теорії дипломатії постійно демонструють, що новий та 

збалансований підхід до визначення дипломатії може сфокусувати більш 

ґрунтовне бачення дослідження проблематики сучасної дипломатії. Більше того, 

акцент на іншому методологічному підході щодо визначення дипломатії показує, 

що ще більше проявів, форм дипломатії потребують дослідження.  

Утверджуючи власний підхід, представники інноваційної теорії уникають 

зайвих дискусій, які стають непродуктивними в дослідженні сучасного 

дипломатичного середовища. Такими непотрібними дебатами, на їхнє 

переконання, є обговорення проблеми ролі держави та її дипломатії в світлі 

розвитку та розповсюдження недержавних акторів. Прихильники інноваційної 

теорії вважають, що будь-які дебати, які ставлять під сумнів роль держави та її 

дипломатичних інститутів, є спотворенням дійсності. Інноваційна теорія 

дипломатії тісно пов’язана з практичною дипломатією, де відносини між 

державами та недержавними акторами міжнародних відносин можуть мати своє 

підтвердження чи заперечення. Таке практичне поєднання має центральне 

значення для дослідників інноваційної теорії, що додає додаткової легітимності 

їхньому підходу до осмислення сучасного дипломатичного середовища. 

Представники інноваційної теорії дипломатії визнають, що емпіричні дані 

можуть бути використані для збагачення теорії. Вони вважають, що дані, пов’язані 

з теорією є більш вагомими, ніж просто дані.  
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Працюючи над власним дослідженням, здобувач виходив з того, що 

сучасні системні дослідження міжнародних відносин багато в чому спираються на 

загальнонаукові методологічні принципи, які ґрунтуються на розгляді об’єктів як 

систем. Цими принципами є: необхідність виявлення залежності кожного 

елемента від його місця та функцій у системі; аналіз ступеня зумовленості 

поведінки системи особливостями її окремих елементів і властивостями її 

структури; необхідність дослідження механізму взаємодії системи та середовища; 

розуміння характеру ієрархічності даної системи. Оскільки, згідно з системним 

підходом до міжнародних відносин будь-яке, соціальне явище, в тому числі 

дипломатія, розглядається як цілісність, в єдності всіх його зв’язків і відносин, 

відповідно, форми і методи дипломатії, а також актори міжнародних відносин, 

розуміються здобувачем як елементи цілісної системи, що має власну структуру, 

взаємодіє зі своїми елементами й елементи котрої взаємодіють як один з одним, 

так і з навколишнім середовищем. 

Загалом методологія дослідження визначена специфікою об’єкта і 

предмета дисертації, метою й завданнями наукової роботи. В дисертації 

запропоновано багаторівневу методологію аналізу інструментарію дипломатії як 

засобу ведення міжнародних відносин постбіполярної доби, що передбачає 

філософський, загальнонауковий та конкретно-науковий рівні. 

Тому в процесі дослідження автор надавав перевагу поєднанню 

діалектичного методу пізнання з вище охарактеризованою методологією 

системного підходу. Діалектичний метод використано в формі аналізу системи, 

структури, елементів, зв’язків, застосування категорій, принципів і законів 

діалектики під час аналізу різних аспектів формування сучасних форм та методів 

дипломатії. 

Використовуваний загальнонауковий підхід – синергетичний: поєднання 

ідеї системності з концепціями еволюції та розвитку призводить до постановки 

проблеми самоорганізації та еволюції інструментарію дипломатії, формуючи нову 

модель. Синергетичний підхід дав можливість аналізувати еволюцію форм та 

методів дипломатії з погляду актуалізації процесів демократизації, глобалізації та 
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регіоналізації, а також інформаційно-комунікаційного прогресу. В основі 

синергетики лежить принцип підпорядкування, коли зміна складників вищого 

рівня впливає на поведінку елементів нижчого рівня. Приміром, процеси 

демократизації суспільства сприяли збільшенню ролі МНУО в міжнародних 

відносинах та дипломатії зокрема, а процеси регіональної інтеграції дали 

можливість виділити феномен регіональних ММУО. 

 При написанні дисертації здобувачем був також використаний 

проблемно-хронологічний підхід, що стосується постбіполярної доби. 

Методологічну основу дослідження склали й такі традиційні методи, властиві для 

вивчення міжнародних відносин, як, приміром, метод історичних аналогій, що 

дозволяє наблизити теоретичні міркування до сучасних реалій, а також метод 

порівняльного аналізу, що уможливлює на основі певних показників відстеження 

спільних рис конфліктних ситуацій, які аналізуються. Принцип історизму 

дозволив розглянути розширення інструментарію дипломатії на основі 

наступності й послідовності етапів їхнього розвитку, а компаративний підхід став 

у нагоді при аналізі особливостей і специфіки адаптації дипломатичних служб 

провідних держав світу до умов сучасності. 

Використання структурно-функціонального аналізу дало можливість 

визначити як принципи причинно-наслідкового зв’язку та відносин між 

елементами дипломатичних відносин, що обумовлюють можливість 

інтенсифікації зв’язків, так і елементи структури національного управління та 

зв’язки між ними. 

База дослідження визначається головним принципом наукової 

об’єктивності – ретельним критичним опрацюванням документальних джерел, 

аналітичним підходом до конкретного міжнародно-політичного матеріалу, 

компаративним урахуванням основних теоретичних висновків у працях провідних 

вітчизняних і зарубіжних науковців. За допомогою історико-порівняльного 

методу, наукового аналізу статистичних даних і співставлення поглядів різних 

дослідників проблематики дисертації здобувач зробив спробу сформулювати 

цілком достовірні й обґрунтовані висновки. 
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Наступним рівнем дослідження є конкретно-науковий методологічний 

підхід, що ґрунтується на застосуванні світ-системного й цивілізаційного аналізу. 

Світ-системний підхід дозволив пояснити трансформації сучасної дипломатії під 

впливом процесів глобалізації та демократизації. А цивілізаційний підхід 

уможливив ідентифікацію особливостей адаптації практичної дипломатії та 

дипломатичних служб різних країн до викликів сучасності. 

Комплексне й зважене використання широкого спектра методологічних 

підходів забезпечило можливість цілісного аналізу об’єкту й предмету 

дослідження, сприяло всебічному й компаративному дослідженню головних 

векторів еволюції форм і методів дипломатії в сучасному світі. 

 

1.2 Документально-джерельна база дослідження  

При написанні даної роботи здобувач опрацювала широке коло 

різноманітних джерел, окремі з яких вперше вводяться до наукового обігу. Всі 

документальні джерела, використані в дослідженні, доцільно розділити на три 

основні групи. По-перше, це законодавча база та спеціальні матеріали органів 

державної влади провідних країн світу, які регулюють дипломатичну службу, 

встановлюють принципи та засади дипломатичної роботи, документи 

зовнішньополітичних відомств [210], в тому числі звітні документи, доступні 

широкому загалу [158], також міждержавні угоди, в тому числі Амстердамський 

договір 1997р., який регулює дипломатичну діяльність ЄС з третіми країнами 

[340]. 

До другої групи належать документи і матеріали з міжнародної 

проблематики, прийняті в рамках ММУО, МНУО, міжнародних конференцій 

тощо [151; 163; 184; 208; 221; 240; 294; 296; 360]. До цієї ж групи можна віднести 

основоположні міжнародно-правові акти, такі як Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини 1961р., Віденська конвенція про консульські зносини 

1963р., Конвенція про спеціальні місії 1969р., Віденська конвенція про 

представництво держав у їхніх відносинах з міжнародними організаціями 

універсального характеру 1971р. [19; 21; 22; 65]. 
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Третя група джерел офіційного походження охоплює виступи, інтерв’ю й 

публікації політичних та дипломатичних діячів провідних країн світу, 

представників ММУО, МНУО, ТНК, що стосуються дипломатичної 

проблематики і, насамперед, дипломатичної практики. До них належать і праці 

вітчизняних дипломатів, що перебували на дипломатичній службі та обіймали 

керівні посади в МЗС України. Звичайно, найбільший інтерес представляють 

матеріали від осіб, які свого часу перебували всередині владної еліти, або й нині 

входять до неї, та здійснювали безпосередній вплив на формування дипломатичної 

роботи, визначення форм і методів дипломатії. Компаративний аналіз 

вищевказаних документів дозволив точніше й більш об’єктивно оцінити з позицій 

сьогодення основні напрямки еволюції форм і методів сучасної дипломатичної 

практики [40; 68; 120].  

Корисною, а іноді, ексклюзивною інформацією з проблематики 

дослідження володіють ресурси мережі Інтернет, що забезпечили отримання 

потрібних матеріалів та фактів. Так, для аналізу та характеристики здійснення 

віртуальної дипломатії використовувалися сайти посольств та відомств низки 

держав. Для отримання офіційних даних щодо фінансування, структури та 

реформування зовнішньополітичних відомств використовувались матеріали з 

офіційних сайтів відповідних урядових інститутів держав.  

При роботі над дисертацією були використані електронні джерела 

урядових сайтів (www.zakon1.rada.gov.uа, www.uktradeinvest.gov.uk, www.usip.org, 

www.america.gov), міжнародних організацій (www.un.org, www.europa.eu.int, 

www.coe.int,  www.csend.org, www.stopcorporateabuse.org,  www.transparency.org, 

www.bilaterals.org, www.transatlanticbusiness.org, multinationalmonitor.org, 

www.g8.gov.uk,   www.asef.org,    www.uia.org, www.culturaldiplomacy.org, 

www.ec.europa.eu, www.eeas.europa.eu, www.europa.eu, www.oursharedeurope.org, 

www.culturefutures.org, www.euromedalex.org, www.promised-city.org), сайтів 

відомств закордонних справ та посольств (www.mfa.gov.ua, www.state.gov,   

www.mid.ru, www.britishembassy.gov.uk, ww.fco.gov.uk, www.britishcouncil.org, 

www.goethe.de, www.english.hanban.edu,   www.timesofindia.indiatimes.com, 

http://www.usip.org/
http://www.america.gov/
http://www.un.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.coe.int/
http://www.csend.org/
http://www.transparency.org/
http://www.bilaterals.org/
../AppData/Roaming/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Оля/Дисертація%20написане/multinationalmonitor.org
http://www.g8.gov.uk/
http://www.asef.org/
http://www.uia.org/
http://www.culturaldiplomacy.org/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.eeas.europa.eu/
http://www.europa.eu/
http://www.oursharedeurope.org/
http://www.culturefutures.org/
http://www.euromedalex.org/
http://www.promised-city.org/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.state.gov/
http://www.mid.ru/
http://www.britishembassy.gov.uk/
../AppData/Roaming/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Оля/Дисертація%20написане/ww.fco.gov.uk
http://www.britishcouncil.org/
http://www.goethe.de/
http://www.english.hanban.edu/
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www.opencities.britishcouncil.org, www.esteri.it,  www.eunic-online.eu, 

www.chinadaily.com, www.diplomatie.gouv.fr), дослідницьких центрів 

(www.csis.org, www.wikileaks.nl, www.diplomacy.edu, www.lowyinstitute.org,  

www.nation-branding.info,  www.sit.edu,   www.jstor.org, www.jpri.org, 

www.lib.nagaokaut.ac, www.simonanholt.com, marketing.gfkamerica.com). 

Для підготовки дослідження використовувались аналітичні праці, які 

випускаються Нідерландським інститутом міжнародних відносин «Clingendael» 

(Discussion Papers), кожна з яких приділяє увагу конкретному питанню 

дипломатичної роботи, методам та формам дипломатії.  Так, С. Марк в своїй 

роботі «Більша роль для культурної дипломатії» розмірковує над поняттями 

«публічна дипломатія» та «культурна дипломатія», вивчаючи досвід Нової 

Зеландії, автор приходить до висновку, що культурна дипломатія має значно 

більший потенціал, ніж прийнято вважати, але для видимих та досить швидких 

результатів необхідні суттєві затрати на просування культури та традицій держави. 

Тому цей інструмент сприймається як другорядний і досить часто його 

ефективність знижується разом із зацікавленістю держави використовувати його 

[327]. Роль, прерогативи та недоліки дипломатії на високому та найвищому рівнях 

проаналізовані в роботі Директора Нідерландського інституту міжнародних 

відносин «Clingendael» Я. Меліссена «Сучасна дипломатія самітів». Зокрема, автор 

ставить питання ефективності таких форм міжнародного спілкування та впливу 

глави держави як публічної фігури на прийняття політичних рішень. Я. Меліссен у 

«Дипломатії самітів майбутнього століття» критикує дипломатію самітів, 

вважаючи, що такий інструмент втрачає свою актуальність, з’являється потреба не 

просто в публічному обговоренні важливих питань на найвищому рівні та їх 

освітленні широкому загалу, а й в активному залученні громадських організацій до 

дискусій [275].  

Увагу привернула спільна аналітична робота Я. Меліссена, Б. Хокінга, Ш. 

Ріордана та П. Шарпа «Майбутнє дипломатії. Інтегративна дипломатія ХХІ ст.» 

2012 р., представлена в рамках вищезгаданого інституту. Аналізуючи сучасні 

тенденції, дослідники стверджують, що дипломатії в майбутньому необхідно 

http://www.esteri.it/
http://www.chinadaily.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.csis.org/
http://www.wikileaks.nl/
http://www.diplomacy.edu/
http://www.lowyinstitute.org/
http://www.jstor.org,/
http://www.simonanholt.com/
http://marketing.gfkamerica.com/PlaceBranding_slipsheet.pdf
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врахувати зміни в дипломатичному середовищі, рахуватись з новими викликами 

та порядком денним ХХІ ст., інтегруватись в різні дипломатичні процеси, 

структури і механізми дипломатії. Перш за все, це підкреслює важливість 

зростання міжнародних мереж співпраці з питань політики і, отже, значення для 

ефективної дипломатії співробітництва між професійними дипломатами і 

представниками різних міжнародних суб'єктів. Вони не зменшують роль 

дипломатії, але наголошують на якісних змінах в дипломатичній практиці, які 

необхідно здійснити для ефективної роботи дипломатії [220]. 

Сучасні тенденції дипломатії та її роль всесторонньо вивчається в рамках 

діяльності МНУО «Дипломатична фундація», створеної на базі 

Середземноморської академії дипломатичних студій, розташованої на Мальті. В 

рамках її діяльності надруковано чимало наукових праць та монографій, зокрема 

«Сучасна дипломатія» під редакцією засновника організації Й. Курбалійя, 

дипломата в минулому, в якій аналізуються сучасні процеси, які впливають на 

роботу дипломатичного агента [255]. Однак, розкриваючи роль Інтернет-простору, 

міжнародних функціонерів, публічної дипломатії та інституту дипломатичного 

представництва в цілому, автори лише окреслюють існуючі проблеми та тенденції, 

не систематизують їх та залишають простір для висновків читачеві. 

     Важливе місце на ниві досліджень зовнішньої політики і дипломатії 

посідають видання Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних 

досліджень – провідного інституту США, що займається політичним аналізом. 

Серед колективних монографій Центру варто назвати «Посольство майбутнього», 

видану у 2007 р. [333]. У ній висвітлюються найважливіші аспекти організації 

роботи сучасного посольства. Зазначається, що важливу роль варто приділяти 

процесу підбору кадрів та підвищенню їх кваліфікації, інтегруванню сучасних 

технологій у виконання щоденних функцій зовнішньополітичного 

представництва, просуванню власних інтересів та взаємодії з представниками 

країни перебування. Автори наголошують, що дипломати повинні мати всі 

необхідні інструменти для ефективної роботи – це «невід’ємний національний 

пріоритет» [333, p. 6]. Для ефективної діяльності посольства дослідники виділяють 
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наступні аспекти: інвестиції в людський потенціал, інтеграція новітніх технологій 

та бізнес-досвіду, ведення діяльності за межами посольства, використання нових 

методів комунікацій. Формулюючи досить чіткі рекомендації щодо організації 

роботи закордонних дипломатичних представництв дипломатичної служби США, 

автори майже не приділяють уваги ролі центрального відомства закордонних 

справ як координуючої ланки дипломатичної роботи, тим самим опускаючи 

особливості співпраці центру з посольствами на місцях. 

Здобувач опрацювала ананалітичні матеріали й інформаційні публікації в 

фахових виданнях США, Франції, Великої Британії, Італії, Австралії, Японії, а 

саме: «Le Monde Diplomatique», «International Relations», «Foreign Policy», «Foreign 

Affairs», «International Affairs», «Hague Journal of Diplomacy», «Middle East Policy», 

«Diplomacy and Statecraft», «Multinational Monitor», «British Journal of Politics and 

International Relations». Деякі відомі та авторитетні видання як «Forbes», «The 

Australian News», «The Guardian», «TheNewYorkTimes», «TheEconomist», «The 

National Interest» допомогли у пошуці практичних прикладів як з дипломатичної 

практики, так і з міжнародного життя в цілому.  

Цінними для фактологічної бази дисертації стали також вітчизняні 

періодичні видання, що звертаються до кола питань, визначених об’єктом і 

предметом дослідження: «Актуальні проблеми міжнародних відносин», «Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Міжнародні 

відносини», «Науковий вісник Дипломатичної академії України», «Дослідження 

світової політики», «Зовнішні справи» («Політика і час»), «Політологічний 

вісник», «Україна дипломатична: Науковий щорічник». Серед використаних 

російських наукових періодичних видань варто вказати на «Вестник МГИМО-

Университета», «Дипломатический вестник», «Международную жизнь», 

«Международные процессы», «Мировая экономика и международные 

отношения». 

Ступінь наукового розроблення дисертаційної проблематики визначено 

здобувачем за результатами критичного опрацювання певного кола 

монографічних видань провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників. 
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Насамперед, можна виділити групу джерел, присвячених історії дипломатії, в яких 

детально розглядаються етапи розвитку і становлення дипломатії ХХст.  

Праця Г. Нікольсона «Дипломатія» розглядає дипломатію як один з 

найважливіших елементів зовнішньої політики держави. Історія показує, а сучасне 

міжнародне положення підтверджує той факт, що ні одна держава не може 

обійтись без вміло поставленої, добре організованої дипломатичної служби [91]. 

Автор в своїй книзі надає цікавий матеріал, який допомагає зрозуміти важливість 

дипломатичної діяльності для інтересів держави. В іншій праці Г. Нікольсона 

«Дипломатичне мистецтво» докладно представлена еволюція дипломатичних 

методів з найдавніших часів (Давня Греція та Рим) до Нового часу [90]. 

Не менш цікавою є робота Г. Кіссінджера «Дипломатія», в якій автор 

прагне проаналізувати фактори, що дозволяють оцінювати міцність і довговічність 

того чи іншого світового порядку, починаючи з Вестфальського миру 1648 р. і до 

кінця «холодної війни» [60]. Робота являє собою своєрідне підбиття підсумків 

після закінчення чергового етапу в розвитку дипломатії, оцінка результатів 

діяльності політиків та дипломатичних агентів епохи холодної війни, до яких 

належав і сам автор. При цьому надзвичайно цікава спроба прогнозування ходу 

історичного розвитку в наступному столітті і визначення місця великих держав, 

зокрема Росії, в умовах краху комунізму і появи нових національних держав і 

центрів могутності [60]. 

Г. Кіссінджер показує те нове, що кожна епоха привносила в міжнародні 

відносини і як разом з цим еволюціонував дипломатичний інструментарій. 

«Дипломатія» Г. Кіссінджера перегукується з «Дипломатією» Г. Нікольсона. 

Обидва, спираючись на свій багатий дипломатичний досвід, спробували правдиво 

описати перипетії дипломатичної практики майбутнім поколінням. Однак, якщо Г. 

Нікольсон просто описував звичаї дипломатичного життя, «Дипломатія» Г. 

Кіссінджера являє собою вивчення доктрин формування зовнішньої політики та 

методів дипломатії зокрема.  

Британський професор Дж. Беррідж у книзі «Дипломатична теорія від 

Макіавеллі до Кіссінджера», зазначаючи, що дипломатія не має конкретного 
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цільового призначення, розкриває скоріше практичні, аніж теоретичні принципи, 

якими має користуватися дипломат. Так, на його думку, дипломат може не 

дотримуватись даної ним обіцянки урядові держави акредитування, якщо це не 

відповідає інтересам своєї держави; постійні, а не спорадичні, переговори з 

ворогом у військовий час рівнозначні дружнім відносинам між державами у 

мирний час; лобіювання інтересів власної держави, збір інформації та переговори 

– це основні завдання дипломатії [204]. 

Науковий інтерес представляє спільна монографія історика британського 

Форін Офісу К. Гамільтона та професора з питань глобальної політики 

Букінгемського університету Р. Ленгхорна «Практична дипломатія. Її еволюція, 

теорія і управління». Автори розкривають еволюцію дипломатії від найдавніших 

часів до сьогодення, розкривають особливості дипломатії в різний період часу, 

звертаючи увагу на те, що недержавні автори у вигляді МНУО, ТНК та інших 

об’єднань існували і раніше, особливим у сучасний період робить активізація їх 

діяльності на міжнародній арені та участь у процесі прийняття рішень. Власне, 

автори приходять до висновку, що сучасна дипломатія має транскордонний 

характер та знаходиться в стадії трансформації, на що може піти не одне 

десятиліття [229]. 

Наступною можна виділити групу, до якої належать дослідження 

безпосередньо дипломатії як інструменту зовнішньої політики, її форми, методи та 

напрями. До такої групи належать роботи в основному зарубіжних авторів: Дж. 

Берріджа, Р. Вуда Р. Ленгорна, Ш. Ріордана, Е. Сатоу, Ж. Серре, Р. Фельтхейма, 

Дж. Хофмана та ін. Роботи цих авторів присвячені дипломатії як мистецтву, 

дипломатичній службі. Особливе місце в них відводиться дипломатичному 

протоколу [24; 39; 55; 90; 113; 138].  

«Керівництво з дипломатичної практики» Е. Сатоу – класична праця, якою 

користуються дипломати всіх країн як посібником [113]. Книга являє собою 

дипломатичну енциклопедію, містить багатий матеріал з багатьох питань, з якими 

доводиться стикатися дипломату у своїй практичній діяльності, забезпечена 

великою кількістю історичних прикладів для роз'яснення існуючих правил і 
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звичаїв у дипломатичних відносинах. Автор книги – досвідчений англійський 

дипломат, який обіймав високі дипломатичні посади. Однак, робота не розкриває 

форми та методи дипломатії, а скоріше описує, як працює інститут дипломатичної 

служби. 

«Настільна книга дипломата» Р. Фельтхейма – це стислий і одночасно 

всебічний довідник для фахівців у галузі міжнародних відносин [138]. В ній 

розкриті особливості організації дипломатичної служби, роль і функції 

закордонних дипломатичних представництв, а також місце дипломата в системі 

міжнародних зв’язків. 

Значення книги Д. Вуда і Ж. Серре «Дипломатичний церемоніал та 

протокол. Принципи, процедура и практика» полягає в тому, що її автори 

відібрали і узагальнили великий матеріал на основі досвіду, накопиченого 

дипломатією багатьох країн, і тому книга є не тільки дослідженням, але і 

довідником [24].  

В роботі сучасного британського дослідника Дж. Берріджа «Дипломатія: 

теорія та практика», досить непогано розкриті сучасні тенденції дипломатичної 

служби. В загальному контексті розгляду теорії та практики сучасної дипломатії 

автор виділяє державу як головного та центрального актора в сучасному світі. Він 

стверджує: «допоки існує державна система – дипломатія держави, двостороння 

чи багатостороння, пряма чи непряма, на найвищому рівні чи ні, залишається 

центральною та основною» [169, p. 209]. 

Натомість, професор Букінгемського університету Р. Ленгхорн в книзі 

«Дипломатія поза першістю держави» констатує зменшення ролі держави в 

сучасній дипломатії. Він зазначає, що внаслідок глобалізації, держави втрачають 

владу у здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики. Традиційні дипломатичні 

інститути, які, на його думку, виступають як архаїчні і «морально корумповані», 

стали непотрібними в сучасному дипломатичному середовищі [257].  

Професор Університету Ватерлоу Е. Купер більш поміркований у 

судженнях щодо дипломатії в сучасному світі. У своїй статті «Поза 

представництвом» автор використовує збалансований підхід, звертаючи увагу, що 
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тенденції в науковій літературі щодо інтенсифікації дипломатії мають два 

напрямки – поглиблення ролі традиційної дипломатії та посилення сучасних форм 

дипломатії з появою недержавних акторів [186]. Він пропонує досліджувати 

дипломатію, використовуючи обидва підходи – дипломатії як державної 

діяльності та дипломатії недержавних акторів. 

Британський професор Б. Хокінг розділяє позицію Е. Купера. Він вводить 

поняття «дипломатія-каталізатор». «Дипломатія-каталізатор» долає суперечки 

щодо ролі держави та недержавних акторів, зосередивши увагу на зростаючому 

значенні точок зв'язку між традиційними і новими дипломатичними акторами, а не 

на різниці між офіційною і неофіційною дипломатією [233]. Він припускає, що 

існує зростаючий симбіоз між діяльністю державного і недержавного 

представника, в якому зовнішньополітична спільнота разом вирішує спільні 

завдання. Відносини між державними і недержавними акторами і є прикладом 

адаптації дипломатії до вимог сучасності – як МНУО потребують доступу до 

урядів і державних інститутів, так і держави все більше звертаються до МНУО за 

інформацією чи експертною оцінкою, якою вони володіють. При цьому роль 

дипломатичного агента не зменшується. На думку професора, держави та 

недержавні актори мають різні ролі, але вони доповнюють один одного в 

сучасному дипломатичному середовищі [233, p. 21]. 

 Професор британського університету Дж. Хоффман у 2003 р. в роботі 

«Перебудова дипломатії» також вивчає роль і місце держави, а відтак і 

традиційної, класичної дипломатії в сучасному світі. Він приходить до висновку, 

що необхідно радикально змінити концепцію дипломатії, оскільки держава та її 

архаїчні державні структури не відповідають викликам сучасності [236]. Професор 

робить спробу сформувати механізм дипломатії без прив’язки до держави. Він 

апелює до громадянської дипломатії (people-to-people diplomacy) без державних 

основ функціонування. На його думку, громадяни можуть об’єднуватись у 

спільноти та, використовуючи сучасні технології комунікації, представляти свої 

інтереси в обхід держави. Як приклад він наводить діяльність МНУО, які мають 

технічні та експертні переваги, а також здатні швидко приймати рішення. І хоча 



45 
 

 
 

його припущення легко піддається критиці, оскільки держава та інститути не 

зникнуть, такі висновки дають підстави констатувати тенденцію до зменшення 

ролі держави в міжнародних відносинах, а також втрати ексклюзивної функції 

міжнародного спілкування.  

Роль дипломатії в сучасних міжнародних відносинах крізь призму 

дипломатичного протоколу вивчає М. Френч, американський дипломат, керівник 

протокольного відділу Державного департаменту часів президентства Б. Клінтона. 

В книзі «Протокол США: керівництво до офіційного дипломатичного етикету» 

автор акцентує увагу на важливості дипломатії в сучасному світі та невід’ємної 

ролі дипломатичного агента як обличчя держави за кордоном [218]. 

Сучасна дипломатична служба США описується в книгах Г. Копа та Ч. 

Гіллеспі «Кар’єрна дипломатія», «Всередині американського посольства» Ш. 

Дормана. Якщо перше видання робить акцент на роботі центрального апарату, 

визначаючи перспективи розвитку та методи дипломатії, то друге розкриває 

функціонування структур зовнішньополітичного відомства за кордоном. Причому 

опис завдань, функцій і методів їх реалізації проводиться з практичної сторони, 

адже кожен параграф написаний дипломатами-практиками, які займали відповідні 

посади в посольствах США різних країн світу. Така література представляє інтерес 

з точки зору розкриття актуальних інструментів дипломатичної роботи, 

адаптованих до вимог сучасності [206; 251]. 

Заслуговує уваги робота британського дослідника та дипломата, експерта 

Нідерландського університету міжнародних відносин Ш. Ріордана "Нова 

дипломатія" [314]. Автор вказує на геополітичні зміни, глобалізацію, розширення 

порядку денного дипломатичної роботи, розмивання меж між державною та 

міжнародною політикою, а також появу сучасних ІКТ. Окрім цього, він виділяє 

процеси фрагментації та мультиполярність, збільшення числа та впливу 

недержавних акторів. Доходить до висновку, що вищезазначені процеси вплинули 

на появу різних рівнів дипломатичної роботи: наднаціональний, національний та 

субнаціональний [314, p. 67]. Якщо перший рівень відповідає відносинам з 

міжнародними організаціями, такими як ООН, СОТ, НАТО ЄС, тощо, то останній 
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визначає відносини з регіональною владою та містами, які мають тенденцію до 

самостійного міжнародного спілкування. Автор в основному досліджує досвід 

дипломатичних служб західних держав. Він виділяє наступні тенденції – вплив 

ІКТ на щоденну роботу дипломата, зменшення доцільності роботи посольства в 

сфері економічних та консульських питань, поява відповідних міжнародних 

відділів в профільних міністерствах. Окремо виділяється роль публічної 

дипломатії, робиться акцент та тому, що сучасний дипломат має співпрацювати зі 

ЗМІ для досягнення цілей. Аналізуючи традиційні дипломатичні структури та 

сучасні тенденції міжнародних відносин та дипломатичної роботи, автор 

приходить до висновку, що дипломатії необхідно адаптуватись до сучасних 

технологічний, політичних та соціальних умов.   

Ролі сучасного дипломатичного агента присвячена книга Надзвичайного і 

Повноважного Посла Індії, запрошеного лектора та розробника програм 

дистанційного навчання для відомств закордонних справ Канади та Великої 

Британії К. Рана «Посол ХХІ ст.: від Повноважного до Головного виконавця». 

Поєднуючи теоретичні знання та практичний досвід, автор аналізує функції 

сучасного дипломата і ставить перед собою питання, хто такий дипломатичний 

агент сучасності: високий політичний представник держави чи скоріше топ-

менеджер, який, володіючи професійними маркетинговими навичками, пропонує 

державам послуги своєї країни та шукає більшої вигоди для своєї держави. Автор 

не зменшує роль дипломатичного агента, скоріше зазначає, що варто переглянути 

основні його функції, переймаючи досвід управлінців з великого бізнесу та ТНК 

[307]. 

З інших авторів, що розглядають методи і прийоми дипломатії, 

виділяється книга російського науковця і в минулому дипломата В. Попова 

«Сучасна дипломатія: Теорія і практика» [103]. Вона являє собою спробу дати 

огляд сучасної дипломатії. В більшості російських видань, де висвітлюються 

загальні питання зовнішньої політики і міжнародних відносин, дуже в малому 

ступені вивчаються питання дипломатичного мистецтва, прийомів і методів 

дипломатії та їх аналізу. В. Попов у своїй роботі спробував заповнити прогалину. 
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У ній він дає характеристику сучасної дипломатії різних країн, їх стилів, форм і 

методів ведення, плюсів і мінусів національних дипломатій ряду держав світу. 

За проблематикою дослідження вигідно вирізняються книги Т. Зонової 

«Сучасна модель дипломатії: витоки становлення та перспективи розвитку» та 

«Дипломатія іноземних держав». В першій роботі проведено глибокий аналіз 

процесу формування сучасної моделі дипломатії з періоду Нового часу до 

сьогоднішніх днів в умовах суверенітету світського правителя, держави-нації та 

трансформації системи міжнародних відносин [42]. Це одна з перших спроб 

зробити комплексне дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародних 

відносин та еволюції дипломатії. Автор дослідження намагалась показати 

історичне становлення сучасної моделі дипломатії в умовах системи відносин між 

державами, що еволюціонує та яка переживає трансформацію. В книзі також 

робиться спроба зіставити дипломатичні служби низки європейських країн, а 

також дати картину сучасного стану зовнішньополітичних структур.  

В «Дипломатії іноземних держав» автором розглядається еволюція та 

становлення дипломатичних служб провідних країн Європи та Америки, а також 

країн третього світу [30]. Не менш цікавими є глави, де розглядається роль і місце 

дипломатії в умовах європейської інтеграції, дипломатії Святого престолу. Разом з 

тим, помітне певне упереджене ставлення до американської моделі дипломатичної 

служби, що супроводжується необґрунтованою критикою. Така заангажованість 

автора є непоодиноким випадком і пояснюється загальною політикою РФ, як в 

минулому і СРСР, щодо свого зовнішньополітичного контенту. 

Тому, дослідження сучасних російських авторів, які містять загалом багато 

цікавого матеріалу, автором розглядалися як такі, в яких присутня певна політична 

упередженність при викладі матеріалу: М. Лебедєвої «Дипломатія на порозі ХХІ 

ст.», О. Селянинова «Практика дипломатичних зносин держав», А. Нікітіна 

«Миротворчі операції: концепція та практика», Ю. Кашлева «Дипломатія і 

дипломат на порозі ХХІ ст.: нові виклики», «Багатолика дипломатія: сповідь 

посла», В. Кулагіна «Політико-правовий вимір міжнародних відносин та світової 

політики» та інших науковців [57; 59; 72; 74; 89; 113]. Щодо повноти охоплення 
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матеріалів, то існуючі роботи докладно розглядають історію дипломатії, виділені 

аспекти дипломатичної діяльності зарубіжних країн, але практично не приділяють 

уваги інструментарію дипломатії. 

Досить численними в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі є 

роботи, які характеризують окремі напрями дипломатії, такі як економічна 

дипломатія, публічна дипломатія, віртуальна дипломатія, культурна дипломатія. Їх 

можна виділити в окрему групу джерел. 

Так, Г. Каррон де ла Карр’єр в роботі «Економічна дипломатія: дипломат і 

ринок» досліджує роль дипломата та дипломатичного представництва в здійсненні 

економічної дипломатії [177]. Він проводить відмінність між французьким та 

англійським словом «дерегуляція», розуміючи перше як заслін протекціонізму, 

відновлення здорової конкуренції та сприяння економічному зростанню, а друге – 

як усунення всіх правил на користь необмеженої свободи дій стихійний 

економічних сил, тим самим проводячи паралель французького та британського 

бачення ролі економічної дипломатії. 

Досліджується економічний напрямок в діяльності відомств закордонних 

справ та дипломатичних представництв в роботі «Міжнародна економічна 

дипломатія: трансформація в постмодерні часи» Р. Саннера та Л. Уайю. Автори 

наголошують на збільшенні присутності недержавних акторів в сфері 

міжнародних зв’язків, пропонують відомтвам закордонних справ розширювати 

інструментарій та механізми взаємодії з ММУО економічного характеру, МНУО 

та ТНК [316]. Питання економічної дипломатії в сучасній практиці розкрито також 

в роботах Д. Лі, С.Стренджа, В. Є. Новицького, С. А. Афонцева, А. Л. Кондакова.  

Дж. С. Най, досліджуючи питання публічної дипломатії, в книзі «Нова 

публічна дипломатія» зазначає, що в сучасному світі поряд з військовою чи 

економічною силою не менш вагомим стає питання довіри до уряду, його 

політики та країни в цілому. Тому важливою роллю публічної дипломатії виступає 

налагодження довготривалих відносин, що створюють сприятливі умови для 

державної політики. Для реалізації даних завдань Дж. С. Най виокремлює декілька 

вимірів. Перший і найважливіший вимір – це щоденне спілкування, до якого 
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належить роз'яснення суті рішень у внутрішній і зовнішній політиці, а також 

підготовка до боротьби з кризами [290]. У разі наявності вакууму інформації після 

тієї чи іншої події заповнити його поспішать інші (як всередині країни, так і за 

кордоном), тим самим ставлячи під загрозу критики офіційну позицію держави з 

певного питання. Другий вимір – це стратегічне спілкування, багато в чому 

подібне до політичної або рекламної кампанії. У той час як перший вимір 

виражається в годинах і днях, другий займає тижні, місяці і навіть роки та являє 

собою більш довгострокову перспективу. Третій вимір публічної дипломатії являє 

собою розвиток міцних взаємин з ключовими особами іноземних держав протягом 

довгих років і навіть десятиріч за допомогою стипендій, програм обміну, 

навчання, семінарів, конференцій та доступу до каналів засобів інформації. Таким 

чином, на думку дослідника, формується позитивне відношення до країни та її 

політичного курсу за кордоном. 

Директор британського Центру зовнішньої політики М. Леонард в 

дослідницькій роботі «Публічна дипломатія» пропонує британському Форін 

Офісу стратегію формування громадської думки. Автор виділяє три виміри 

формування громадської думки: в політичній та військовій, економічній та 

соціально-культурній сферах. Відповідно до цього використовувати необхідні 

інструменти – Бі-Бі-Сі, діяльність Британської Ради, організація заходів 

Посольствами за кордоном тощо. М. Леонард також акцентує увагу на 

необхідності тісної співпраці з недержавними акторами, політичними партіями та 

бізнес-елітою для формування образу держави [265].  

Дослідження дипломатії та адаптації її форм і методів до умов сучасності 

українськими науковцями є недостатнім і характеризується в основному 

вивченням окремих аспектів проблематики та відсутності спроб узагальнити 

процеси, які впливають на еволюцію дипломатії, та нові форми і методи ведення 

дипломатії, які виникають під впливом цих процесів. В різні часи цією 

проблематикою займалися В. А. Вергун, В. І. Головченко, Б. І. Гуменюк, А. М. 

Зленко, М. А. Кулінич, Є. А. Макаренко, В. М. Матвієнко, Н. О. Піпченко, О. П. 

Сагайдак, П. Д. Сардачук, В. Г. Ціватий, Л. Д. Чекаленко, О. А. Щерба та інші, 
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обираючи окремий предмет дослідження в дипломатії залежно від своїх наукових 

інтересів [ 20; 25; 26; 40; 80-81; 99; 101; 108; 109; 112; 141-144; 148]. 

Українська дипломатична мемуаристика та історіографія в силу 

об’єктивних обставини лише набуває динаміки, хоча роботи сучасних дипломатів 

нашої держави представляють науковий інтерес, оскільки вони виділяють 

практичний аспект дипломатичної служби. Серед таких робіт варто зазначити 

книги А. М. Зленка «Дипломатія і політика», О. С. Сліпченка «Від імені держави. 

Нотатки про дипломатія і дипломатів», Б.І. Корнєєнка «Спогади посла (перші 

кроки української дипломатії)» [40, 68; 120]. Зокрема, у дисертаційній роботі А. М. 

Зленка «Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1994-

2003)»  були досліджені механізми формування та реалізації зовнішньополітичної 

стратегії України, і в цьому контексті, напрямки діяльності дипломатичної служби 

нашої держави [41]. 

Однією з перших українських наукових праць, де робиться спроба аналізу 

сучасної дипломатичної практики стала дисертаційна робота  О. В. Щерби 

«Адаптація української дипломатичної служби до вимог сучасності в світлі 

досвіду країн Заходу» 2001р., де на прикладі дипломатичної служби Німеччини 

вивчається дипломатичний інструментарій сучасної дипломатії  [148]. 

Новим в українській політології є дослідження культурної дипломатії. Так, 

в своїй дисертаційній роботі «Міжкультурне співробітництво як чинник 

зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень» 2006 р. О. 

П. Кучмій наводить теоретичні узагальнення і пропонує нове вирішення наукової 

проблеми політики міжкультурного співробітництва як чинника зовнішньої та 

внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень, що виявляється у 

багатовимірному дослідженні основних детермінантів політичної культури в добу 

трансформації державних політичних інститутів та політичної системи світу [73]. 

Проблематика культурної дипломатії в своєму багатосторонньому вимірі 

знайшла відображення в дисертаційному дослідженні «Культурний фактор 

європейської інтеграції (на прикладі ЄС)» 2009 р. Т. І. Ковальчук. Автор, зокрема, 

доводить, що культурний фактор здійснює безпосередній вплив на розвиток 
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європейської інтеграції. На її думку, у сучасній Європі поряд з політикою та 

економікою культура утворює тріаду факторів, що визначають механізм 

зовнішньополітичної діяльності держав, і по праву розглядається невід’ємною й 

повноцінною частиною стратегії дій на міжнародній арені [62]. 

Також, серед українських наукових праць варто виділити дисертаційне 

дослідження В. А. Козлова «Дипломатія Святого Престолу в сучасній системі 

міжнародних відносин» 2007 р., в якій автор розкриває еволюцію форм і методів 

дипломатії Ватикану до кінця понтифікату Іоана Павла ІІ. Автор виділяє 

особливості організації дипломатичної служби, які характерні лише для Ватикану, 

оскільки він представляє Католицьку церкву, разом з тим, наголошує, що 

дипломатія – не лише міждердавні відносини, а діяльність суб’єкта міжнародних 

відносин на світовій арені, здатного самостійно і незалежно вступати у 

дипломатичні відносини з міжнародними акторами [63].  

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук Н. О. Піпченко «Концептуальні та структурно-політичні виміри 

віртуальної дипломатії» 2008 р. присвячене вивченню феномену віртуальної 

дипломатії на прикладі США, Канади, ФРН, Великої Британії, Франції, Фінляндії 

та Ізраїлю шляхом компаративного аналізу їх підходів до даної проблематики та 

узагальнення спільних тенденцій [99]. Ця тематика знайшла своє продовження в 

монографії Є. А. Макаренко, Н. О. Піпченко «Віртуальна дипломатія», в якій 

представлено типологію віртуальних представництв, розглянуто програмно-

інституціональні засади віртуальної дипломатії України та практику 

дипломатичних представництв української держави в мережі Інтернет [79]. А в 

монографії Н. О. Піпченко «Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики 

провідних міжнародних акторів» розкриваються особливості використання 

соціальних медіа та інших інтернет-ресурсів як інструменту формування іміджу 

держави [101]. Результати цих досліджень дослідженнь були в подальшому 

викладені в докторській дисертації «Міжнародна інтернет-комунікація як 

інструмент зовнішньополітичної діяльності». [100] Н. О. Піпченко зазначає, що 

сучасні інформаційні технології сприяють демократизації глобального управління, 
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уможливлюють збалансований розвиток регіонів і держав, дозволяють 

міжнародним акторам підтримувати глобальні взаємозв’язки. 

Окремі аспекти питань дипломатичної практики підіймали здобувачі 

наукових ступенів кандидата наук О. М. Тищенко-Тишковець «Трансформація 

публічної дипломатії Сполучених Штатів Америки: від легітимізації «жорсткої 

сили» до побудови діалогу зі світом»,  О. В. Сивак «Формування та здійснення 

зовнішньої політики України (1990 - 1999 рр.)», Н. Д. Олексієнко «Формування 

зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової 

комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі)», І. І. Жовква «Стратегічне 

партнерство у зовнішній політиці України», Г. Г. Тараненко «Вплив неурядових 

організацій на процеси трансформації сучасної світ-системи», В. І. Терещук 

«Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу 

держави», при цьому предметом дослідження форми та методи дипломатії не 

визначалися, а вивчався певний окремий аспект, пов’язаний з дипломатичною 

діяльністю [37; 93; 132; 131; 135]. 

Широко представлені дослідження в сфері історії української дипломатії. 

В таких роботах в історичному контексті простежується еволюція інститутів, 

форм, інструментарію дипломатичної служби. «Нариси з історії дипломатії 

України» під редакцією В. А. Смолія – перше видання в українській історіографії 

на тему дослідження історії української дипломатії. Користуючись 

різноманітними, зокрема, архівними, джерелами автори окреслюють різні аспекти 

дипломатичної практики України, розкривають історію становлення 

дипломатичної служби нашої держави [87].   

В контексті вивчення української дипломатичної служби варто виділити 

роботу В. М. Матвієнка та В.І. Головченка «Історія української дипломатії ХХ 

століття у постатях», в якій автори розкривають діяльність провідних українських 

політичних постатей ХХ ст., а також їх роль в розбудові дипломатичної практики 

України [82]. В книзі «Дипломатична історія України: кінець ХІХ – перша чверть 

ХХ століття» автори вивчають розвиток дипломатії українських державних 

утворень та вплив міжнародних політичних процесів на її формування [81]. У 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009_4/Tushenko-Tushkovec.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009_4/Tushenko-Tushkovec.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009_4/Tushenko-Tushkovec.pdf
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роботі авторів «Дипломатична історія України (1923-1993 роки)» розглянуто 

становлення української дипломатії в міжвоєнний період, під час Другої світової 

війни, за доби біполярного протистояння й на етапі здобуття Україною державної 

незалежності та її міжнародного визнання [80]. Такі роботи дозволяють в 

історичній ретроспективі відстежити фактори еволюції дипломатичної служби, а 

також зрозуміти специфіку дипломатичного інструментарію, яким користуються 

українські дипломати в сучасній практиці. 

Науковий інтерес представляють роботи професора Л. В. Чекаленко,  в 

яких автор розглядає зовнішню політику України, її дипломатію в контексті 

сучасності. Так, в монографії «Зовнішня політика і безпека України» автор окремо 

виділила питання іміджу України за кордоном, де описує інструменти створення 

позитивного образу України та засоби їх реалізації. Аналізуючи місце української 

тематики в інформаційному просторі різних країн світу,  автор зазначає, що ЗМІ 

Росії цілеспрямовано подають Україну як слабку політично та економічно 

державу, що значною мірою залежить від Росії [143, с. 127].  Процесу становлення 

і розвитку зовнішньої політики та дипломатії України присвячена інша робота Л. 

В. Чекаленко «Витоки української дипломатії», в якій у порівняльно-правовому і 

історико-політологічному плані аналізуються актуальні і проблемні питання 

зовнішньої політики України [144].  

Серед розглядуваних праць виділяється колективна робота Інституту 

міжнародних відносин під редакцією професора В. В. Копійки «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах», в якій розглядається участь України в 

процесах політичного, економічного та інформаційного характеру, а також 

аналізуються певні аспекти дипломатичної практики та правові засади співпраці 

України з інтеграційними об’єднаннями [67].  

Важливе місце на ниві досліджень теорії і практики дипломатичної 

служби займають роботи професора, доктора історичних наук, Надзвичайного і 

Повноважного Посла України Б. І. Гуменюка, автора низки підручників з 

дипломатичної служби («Дипломатична та консульська служба», «Сучасна 

дипломатична служба») та ряду інших публікацій. Особливий інтерес представляє 
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робота Б. Гуменюка «Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання», в 

якій автор досліджує вплив глобалізаційних процесів на трансформацію 

дипломатії, виділяє нових акторів міжнародних відносин, виокремлює нові форми 

та методи здійснення дипломатії, а також робить аналіз економічної дипломатії як 

нового напряму здійснення зовнішньополітичної діяльності [25]. В статті 

висвітлюються окремі теоретичні і практичні аспекти інтенсифікації Україною 

діяльності у сфері сучасних дипломатичних зносин, що є на даний час особливо 

актуальним з огляду на розвиток глобалізаційних процесів, які справедливо 

вважаються головною тенденцією сучасності та, поруч із поглибленням інтеграції 

українського господарства у світову економіку, супроводжуються необхідністю 

зростання рівня відкритості та одночасно відповідності вимогам забезпечення 

національної безпеки, стійкого та стабільного розвитку держави. Особлива увага 

при цьому приділяється розвитку політичної та економічної дипломатії як 

головних складових всього комплексу міждержавних відносин. 

Вагомий внесок в українську наукову думку з питань дипломатичної 

практики зроблено в. о. ректора Дипломатичної академії України В. Г. Ціватим, 

його численні статті розкривають особливості функціонування дипломатичної 

служби різних країн світу (Грузії, Греції, Польщі, Китаю тощо), що дає можливість 

виділити та узагальнити спільні риси сучасного дипломатичного інструментарію 

[141; 142]. 

Деяких аспектів публічної дипломатії як складової «м’якої сили» 

торкаються автори монографії «М’яка сила в сучасній геополітиці» А. Луценко та 

Г. Піскорська. Досліджуючи концепції та стратегії «м’якої сили» провідних 

акторів світу (США, ЄС, РФ), автори зазначають, що в той час як стратегія «м’якої 

сили» США та ЄС спрямована на підтримку власного зовнішньополітичного 

курсу, використання цього інструменту Росією характеризується асиметрією 

декларацій і реальної політичної практики. Водночас, дослідники не торкаються 

питання публічної дипломатії в дипломатичній практиці, роблячи загальний аналіз 

концепцій та стратегій «м’якої сили» [78, c. 127]. 
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В монографії за редакцією В.Є. Новицького «Фінансові інструменти 

забезпечення міжнародної  конкурентоспроможності в інституційній моделі» 

здійснюється комплексний аналіз проблем фінансового регулювання відкритої 

економіки та зовнішньої політики в контексті задач фінансового забезпечення 

міжнародних позицій національної держави, а також висвітлюються 

концептуальні підстави оцінки зовнішньополітичної діяльності держави, фінансові 

аспекти культурно-ідеологічного виміру зовнішньої політики, економічної 

дипломатії, а також особливості багатосторонньої дипломатії в сучасному світі 

[139]. 

Великий масив опрацьованих джерел та літератури підтверджує 

актуальність вивчення даної тематики, інтерес до якої з часом лише зростає. З 

розглянутих наукових досліджень простежується, що роль дипломатії в сучасному 

світі не зменшується, а скоріше трансформується, пристосовуючись до нових 

реалій.  

 

Висновки до 1-го розділу 

Провівши аналіз наукової літератури щодо існуючих теорій дипломатії, ми 

можемо зазначити наступне. Теорія дипломатії тісно пов’язана з теорією 

міжнародних відносин. Дослідження в сфері дипломатії наразі не достатньо 

систематизовані, багато з них мають історичний підхід, а інші – прикладний 

характер, сучасні теоретичні напрацювання у сфері дослідження дипломатії є 

нечисленними. Виходячи з вивчення історії міжнародних відносин, дипломатії та 

еволюції форм і методів її ведення, можна виділити три напрямки в теорії 

дипломатії: класична, посткласична та інноваційна.  

Класична теорія дипломатії базується на державоцентричному підході до 

осмислення дипломатії, а тому в цьому розумінні дипломатія визначається 

прерогативою саме міждержавного спілкування, недержавні актори не мають 

великого впливу на дипломатію і не розцінюються як самостійні актори 

дипломатичного середовища. Посткласична теорія дипломатії акцентує увагу на 

виділенні недержавних акторів та зменшенні ролі держави в дипломатії.  
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Інноваційна теорія дипломатії намагається балансувати між розумінням 

держави як основного актора міжнародних відносин та посиленням ролі 

недержавних акторів в сучасних міжнародних відносинах. При цьому теоретики-

інноватори не ставлять перед собою за ціль визначити роль і місце державних і 

недержавних акторів в сучасній дипломатії, а намагаються виробити модель їх 

ефективної взаємодії для досягнення кращих результатів.   

На сьогодні формується досить ґрунтовна історіографічна і джерельна база 

дослідження інститутів, форм і методів дипломатії, яка дозволяє всебічно 

досліджувати цей процес та виявляти нові тенденції. Однак, варто зазначити, що в 

сучасній політологічній науці відсутні спроби комплексного системного 

узагальнення процесу формування сучасної моделі дипломатії. Наукові роботи, в 

яких розглядається дипломатія в історичній ретроспективі, не висвітлюють 

особливі аспекти організації дипломатичної роботи. В інших дослідженнях 

детально вивчаються окремі напрями дипломатичної практики, однак не 

зазначається ступінь їх взаємодії між собою у досягненні поставлених завдань, і 

абсолютно незначний обсяг наукових праць присвячений вивченню ролі 

дипломатичного агента. Все це дозволяє говорити про наявність пізнавальних 

лакун в осмисленні головних напрямів еволюції інститутів, інструментарію та 

форм дипломатії, що спонукає до вирішення сформульованого в дисертації 

наукового питання. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД 

 

В розділі розглядаються основні державні інститути забезпечення 

дипломатичної служби, такі як відомство закордонних справ, закордонне 

дипломатичне представництво, а також дипломатичний агент. Автор зробив 

спробу дослідити методи адаптації вищезгаданих інститутів до сучасних умов 

ведення дипломатичної діяльності різних країн світу та виявити певні тенденції  у 

розбудові системи дипломатичного забезпечення. 

 

2.1 Зміна ролі і місця відомств закордонних справ у забезпеченні 

зовнішньополітичної діяльності країн 

Внаслідок процесів демократизації суспільства політичне життя разом з 

дипломатичною діяльністю стали більш публічними. Формування 

громадянського суспільства сформувало такі обставини, за яких держава не 

може більше вести зовнішні зносини, не зважаючи на думку своїх громадян. Це 

зумовлює вихід на міжнародну арену недержавних акторів, які значно змінили 

традиційну структуру міжнародних відносин, а отже, і дипломатію. 

Зміна засобів ведення дипломатії, функцій дипломатичних представництв 

веде за собою потребу в реформуванні державного центру дипломатичної 

діяльності країни – відомства закордонних справ.  

Традиційно на відомство закордонних справ покладається участь у 

розробці зовнішньополітичного курсу держави і його реалізація, а також 

підготовка дипломатичних ініціатив та інших зовнішньополітичних кроків 

залежно від тих чи інших подій в міжнародному житті [130, c. 37]. На основі 

акумульованої інформації це відомство аналізує ситуацію в світі і готує на 

розгляд своєму уряду пропозиції і висновки, що дозволяє вносити необхідні 

корективи в підходах до вирішення конкретних задач. На відомство закордонних 

справ покладається також розробка текстів міжнародних договорів та угод. 
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Відомством розробляються зовнішньополітичні документи поточного характеру 

(заяви, комюніке, ноти, меморандуми тощо). Саме відомством здійснюється 

оперативне керівництво дипломатичними та консульськими установами своєї 

держави за кордоном, а також підтримується зв’язок з акредитованими в своїй 

державі закордонними представництвами [130, c. 80].  

Структура відомства закордонних справ, як правило, включає, крім 

керівної ланки, територіальні підрозділи, які займаються відносинами з 

державами визначеного регіону, а також функціональні. До складу останніх 

можуть входити, наприклад, підрозділи, які займаються питаннями участі своєї 

держави в міжнародних організаціях, економічним та культурним 

співробітництвом,  правовими питаннями, включаючи підготовку текстів 

договорів та угод, а також контроль за взятими сторонами зобов’язаннями, 

спеціальною інформаційно-аналітичною діяльністю, включаючи розробку 

окремих зовнішньополітичних ініціатив та планування зовнішньополітичних 

заходів, консульськими, кадровими, протокольними та іншими питаннями. В 

окрему групу можуть входити підрозділі адміністративно-господарського 

характеру та допоміжних служб. Всі ці підрозділи в залежності від їх місця в 

структурі центрального апарату відомства складають департаменти, управління, 

відділи тощо. 

Набула поширення думка, ніби відомство закордонних справ, яке 

виконувало історичну роль «вартового» державних інтересів і утримувало під 

контролем усю сукупність зовнішніх зв'язків, в нових умовах втратило своє 

значення [30, c. 145]. 

Нагадаємо, що зовнішньополітичні відомства виникли в Європі у зв'язку з 

виділенням зовнішньої політики в окрему сферу державного управління. 

Причому і самі відомства лише поступово, йдучи за державною системою, яка 

еволюціонувала від середньовічного універсалізму до територіального 

суверенітету, звільнялися від функцій контролю над деякими внутрішніми 

процесами.    
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Насправді, функції і дії відомств закордонних справ сьогодні набагато 

різноманітніші і складніші, ніж роль «державного вартового» [25]. У їх здатності 

давати адекватну відповідь на виклики, з якими стикаються уряди, міститься 

пояснення прецеденту їх постійного виживання в середовищі, яке через різні 

причини не завжди сприятливе. Відомства самі відвойовують собі нішу в 

політичній системі, відміченій динамічними змінами як в самих країнах, так і на 

світовій арені.  

Йдеться про те, що, втративши колишню прерогативу бути єдиним 

провідником зовнішньої політики, зовнішньополітичне відомство має вирішити 

першочергове завдання – здійснювати координацію зовнішньої діяльності різних 

державних структур та інших національних і субнаціональних інститутів, а 

також координацію дій свого уряду у поєднанні з діями інших урядів, 

міжнародних організацій, а також з активністю як офіційних, так і неофіційних 

представників академічного і ділового світу.  

Крім того, на думку Р. Ленгхорна і В. Велліса, в дипломатії немає гри з 

нульовою сумою. Усе, що втрачається зовнішньополітичними відомствами, 

набувається іншими акторами [229]. Усе, що втрачено державною системою, 

давно підхоплено глобальною системою, в рамках якої ведуться переговори, 

встановлюються контакти, вирішуються проблеми, з якими суспільство 

стикається вперше.  

За останні двадцять років багато відомств закордонних справ адаптували 

та реформували свою діяльність у відповідь на зміну міжнародного середовища 

та появу нових викликів. Зазвичай, ці реформи були направлені на реорганізацію 

територіальних та функціональних одиниць відповідно до появи нових 

напрямків діяльності (права людини, зміна клімату, публічна дипломатія, 

співпраця з недержавними акторами).  

Великі держави пішли на зменшення чисельності персоналу в рамках 

загального зменшення співробітників урядового апарату, а країни, що 

розвиваються, навпаки, збільшили штат та бюджет МЗС для розвитку нових 

напрямків співпраці. Одні посольства та консульства закривались, інші ж 
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відкривались. Нові методи покращення зовнішньо-дипломатичної діяльності 

країни спонукали до впровадження інноваційних систем в роботі відомства. 

Наприклад, в МЗС Великої Британії було ліквідовано багато позицій помічників 

та заступників, через вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій.  

Так як середовище міжнародних відносин змінилось з появою нових 

акторів та розширенням багатосторонньої дипломатії, то робота міністерств 

стала більш комплексною, що потребувало нагальних реформ. Глобалізаційні 

процеси збільшили взаємозалежність держав, прискорили швидкість 

міжнародних відносин, і міністерства повинні оперативно реагувати на такі 

процеси. Наразі відомства закордонних справ мають відшуковувати баланс між 

внутрішньою роботою та зовнішніми консультаціями інших відомств. 

Співробітники посольства не можуть бути фахівцями в усіх сферах 

міждержавних відносин, однак повинні мати базові знання, щоб брати участь у 

діалозі між державами з будь-якого питання – широке співробітництво спонукає 

їх до вивчення нових напрямів та горизонтів. 

В минулому, відповідно до основних документів, що регулюють 

дипломатичну службу, постійний представник держави за кордоном мав чотири 

головні напрямки співробітництва з міністерством: пояснювати державну 

політику представникам країни перебування, звітувати щодо ситуації в країні 

перебування, надавати певні поради представникам влади та втілювати отримані 

інструкції [19]. Хоча ці функції залишились незмінними, сьогодні посол більше 

приділяє уваги інтерпретації подій та їх передбаченню. За допомогою 

«віртуальної» присутності в міністерстві шляхом використання сучасних 

технологій та можливостей Інтернету посол стає ланкою у процесі вироблення 

політичних рішень в міністерстві, так би мовити, співавтором власних же 

інструкцій. Така система внутрішнього спілкування збільшує 

внутрішньодержавну роль посла, за умови продовження здійснення функцій, 

прописаних у Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. [ 303, p. 

21-29].  
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Тим не менш, держави реформують свої відомства закордонних справ, 

використовуючи різні шляхи та моделі. Деякі відомства реорганізовують свої 

департаменти після детального вивчення досвіду інших країн та перенесення 

його на роботу свого відомства. Інші розпочинають реформи після глобального 

дослідження внутрішніх потреб та можливостей. Німеччина, наприклад, 

доручила Надзвичайному і Повноважному Послу К. Пашке вивчити доцільність 

функціонування 14 посольств ФРН в ЄС після гострої критики в парламенті та 

німецьких ЗМІ щодо їх необхідності всередині ЄС. У своїй доповіді у 2000 р., 

Посол К. Пашке зробив висновок, що природа роботи посольства змінилась, але 

при цьому потреба в них не зменшилась [296]. Німеччина використала доповідь 

як основу для загальних змін, втілених у 2002-2004 рр., послаблюючи 

централізацію в роботі відомства, використавши сучасні технології для 

активного контакту з посольствами та їх участі у виробленні рішень. 

Деякі реформи здійснюються під впливом зовнішніх факторів. Так, 

фінансовий скандал 2001 р. в Японії, пов’язаний з роботою голови Департаменту 

МЗС Японії з питань організації закордонних візитів високопосадових осіб К. 

Мацуо, став чи не найгучнішим за повоєнні роки. Стало відомо, що за час 

керівництва Департаментом з 1993р по 1999р., К. Мацуо незаконно привласнив 

собі 5.6 млрд йен ( 47 млн дол. США). Це змусило уряд Японії зробити роботу 

міністерства більш відкритою, 20 % призначень послів зараз здійснюються з 

числа службовців інших відомств, що активізувало дипломатію спеціалістів в 

державі [ 156; 190; 244; 302].  

Реформування міністерства може проводитись шляхом зворотного зв’язку 

зі співробітниками посольств, які висловлюють свої бачення та побажання. 

Такий метод ефективно працює серед молоді, які бажають активно залучати 

сучасні технології в повсякденну роботу відомства. Так, у 2000 р. Форін Офіс 

Великої Британії доручив молодим співробітникам протягом шести місяців 

розробити свої пропозиції щодо реформування міністерства. В результаті певні 

позиції були втілені одразу після звітування, інші  були відкладені до другої 

стадії реформування міністерства [202].  
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Німеччина, Індія, Ірландія, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія 

долучали також бізнес-консультантів до розробки плану реформування своїх 

зовнішньополітичних відомств. Їх послуги використовувалися не для того, щоб 

знайти, що саме необхідно реформувати, а тому, що погляд «зі сторони» інколи 

буває більш раціональним. 

Деякі реформи у відомствах закордонних справ реалізуються завдяки 

новітнім технологіям. Так, завдяки впровадженню віртуальної Інтернет системи 

спілкування між департаментами та посольствами скоротився час відповіді та 

відправлення документів.  

Ще одним методом оптимізації роботи, що набуває наразі все більшого 

поширення, стає об’єднання зовнішньополітичного відомства з відповідним 

міністерством чи департаментом, що займається 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, Гаяна, Санта Люсія), а також 

Австралії, Канади, Нової Зеландії, Південної Кореї. Рішення такого роду сприяє 

гармонізації економічної та політичної складової дипломатії.  

На думку автора, така оптимізація роботи відомства закордонних справ є 

ефективною насамперед для малих держав, оскільки це сприяє мобілізації не 

великого за чисельністю дипломатичного апарату.  

Існують інші методи структурування системи зовнішніх зносин держави. 

Так, наприклад, Форін Офіс Великої Британії разом з Департаментом бізнесу, 

інновацій та професійної підготовки (який було створено в 2009 р. шляхом 

об’єднання Департаменту інновацій, університетів та професійної підготовки з 

Департаментом бізнесу, підприємств та реформ – як орган, відповідальний за 

розробку, фінансування та управління фундаментальними та прикладними 

дослідженнями в країни) та Міністерством торгівлі на основі міжвідомчих угод 

керують Департаментом торгівлі та інвестицій Великої Британії [ 308, p. 121].  

Виходячи з умов сучасності, кожна держава намагається реформувати 

своє відомство закордонних справ та оптимізувати його діяльність, 
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використовуючи свої шляхи та методи. Тим не менш, можна виділити загальні 

завдання, вирішення яких ставлять перед собою більшість держав під час 

проведення відповідних реформ. 

По-перше, формування стратегічних цілей. В середині 90-х років під час 

впровадження реформи державної служби під керівництвом М. Тетчер, Форін 

Офіс почав друкувати детальні звіти про свою діяльність. Це спонукало 

виробленню основних пріоритетів в роботі відомства. Хоча це був лише перший 

крок до системи формування стратегічних цілей, вже в 2004 р., після конференції 

глав дипломатичних представництв в січні 2002 р. (першої в практиці Форін 

Офісу), було розроблено документ про стратегічні політичні цілі. Далі Форін 

Офіс зобов’язав всі департаменти та місії прозвітувати, як їх діяльність 

посприяла досягненню згаданих цілей. Таким чином, акцент дипломатичної 

діяльності змістився від процесу до результату. Така твереза оцінка діяльності 

дала свої результати, адже статично хороші відносини між державами не 

приносять повноцінних здобутків, для цього необхідно ставити цілі та йти до 

них. Більше того, економічна дипломатія є пріоритетною сьогодні як для 

маленьких держав, які намагаються таким чином знайти нові ринки експорту та 

заохотити прямі інвестиції, так і для розвинених держав, які використовують її 

для збільшення своїх світових ринків збуту. Чітке бачення цілей та методів їх 

досягнення прискорюють вирішення поставлених задач та оптимізують роботу 

дипломатичної служби. 

По-друге, задача дипломатичного менеджменту. Беручи приклад з досвіду 

приватних корпорацій і ТНК, багато урядів провідних країн світу прийшли до 

висновку щодо необхідності вдосконалення організації дипломатичної служби. 

До цього входить: 1) оптимізація політичної діяльності через роботу Ради 

національної безпеки та інших найвищих координаційних агенцій, ведення 

торгівельної та економічної дипломатії міністерством, яке поєднує діяльність в 

сфері зовнішніх зносин та торгівлі; 2) покращення зв’язків з неофіційними 

зацікавленими сторонами шляхом укладення формальних та неформальних угод 

та інших інституційних інструментів; 3) організація чітких та злагоджених дій 
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відомства закордонних справ щодо формування державного іміджу, що 

приносить переваги всім державним та недержавним структурам, особливо, коли 

з появою Інтернету збільшилась кількість методів впливу на громадськість; 4) 

спонукання посольств результативніше працювати, поліпшуючи механізми 

консульської, економічної та політичної діяльності [304]. 

По-третє, ефективне управління людськими ресурсами. Сучасна 

дипломатична практика все більше запозичує досвід в цій сфері з 

корпоративного світу: розширення кола вибору кандидатів, запровадження 

психологічний тестів, а також тестів з гнучкості до культурної адаптації, пошук 

експертів серед працівників середньої ланки, надання гнучкості дипломатичній 

службі. 

По-четверте, раціональний розподіл персоналу. Багато країн зменшили 

кількість персоналу, що працюють за кордоном, перевівши його назад у 

центральне відомство (Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур). Основний акцент 

роботи перенісся до центру, як в корпоративному світі, в той час, як деякі 

держави все ще роблять акцент на закордонній службі (США, Канада та країни 

ЄС). Але перерозподіл персоналу до центральних органів не завжди виявляється 

виграшним ходом. Останнє видно на прикладі Австралії, де скорочення 

персоналу виявилось завеликим [161].  У 2009 р. Інститут досліджень з 

міжнародної політики ім. Лові опублікував синю книгу під назвою «Дефіцит 

дипломатів в Австралії», що стало першим за останні 20 років відкритим 

дослідженням у сфері інструментів зовнішньої політики. Дослідники порівняли 

державні витрати на безпеку, зовнішню допомогу і дипломатичну службу – 

виявилось, що дипломатична служба найменш профінансована за останні роки 

[161, p. 7]. Вони прийшли до висновку, що скорочення витрат, кадрових 

дипломатичних агентів зменшує присутність Австралії в світі, що негативно 

впливає на реалізацію зовнішньополітичного курсу.  

Розгортання команд швидкого реагування та врегулювання криз – ще одна 

нова опція реформування сучасних дипломатичних служб. Такі команди можуть 

працювати поза посольством, в тимчасових офісах тощо, інколи двадцять чотири 
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години на добу. Дана ідея стала частиною концепції «трансформаційної 

дипломатії», оголошеної Державним секретарем США К. Райз в січні 2006 р., в 

якій говориться про розгортання «пунктів віртуальної присутності» шляхом 

використання Інтернету або відрядження фахівців до гарячих точок та 

інтерактивного спілкування з ними [346]. Велику роль в сучасній дипломатичній 

службі відіграє найнятий персонал серед місцевого населення та їх навчання. 

Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада лідирують в цьому напрямі. 

В деяких їх консульствах персонал набраний повністю з місцевого населення 

[308, p. 124].  

По-п’яте, запровадження та ефективне використання інформаційно-

комунікаційних технологій стає запорукою успіху в роботі дипломатичної 

установи. Сьогодні, це пріоритетна основа всіх реформ, але яка вимагає більшої 

фінансової підтримки, оскільки технічна база повинна постійно оновлюватись 

відповідно до вимог сучасності. 

Все більше відомств закордонних справ приділяють багато уваги розробці 

нових методів підготовки персоналу. Для того, щоб пройти шлях від молодого 

фахівця до Надзвичайного та Повноважного Посла, необхідна ґрунтовна 

професійна підготовка, а тому втрачається актуальність думки, що знань, 

набутих за період отримання відповідної освіти, достатньо.  

Сучасними науковцями знання, необхідні для дипломатичної роботи, 

поділяються на три категорії: до першої категорії відносять загальні знання про 

міжнародні відносини, до другої – знання про закономірності та процеси, які 

відбуваються в міжнародному житті, третю категорію називають «знання в дії», 

тобто вміння ефективно використовувати вивчене. Знань першої категорії 

достатньо, щоб попасти до відомства на роботу – це базовий рівень 

дипломатичних знань. Але основний багаж знань припадає на інші дві категорії, 

саме на це повинні бути спрямовані навчальні практики майбутніх 

професіоналів.  

Наразі для оптимізації навчальних курсів, які здобувачам необхідно 

пройти перед виїздом за кордон, в основному, визначаються два підходи, що 
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стосуються терміну та методики проведення курсів. Одні країни зменшують 

термін спеціальної підготовки – наприклад, Німеччина нещодавно скоротила 

його з двох до одного тижня. Але більшість країн користуються іншим підходом, 

який полягає у короткотижневому інструктажі перед проведенням дво- чи 

триденних тренінгів, які включають аналітичну роботу в команді та 

моделювання ситуацій. Така практика поширена у Франції, Канаді, Малайзії, 

Сінгапурі, США, Великої Британії. В США використовується практика 

призначення фахівців за кордон, щойно пройшовши тренування. Таким чином, 

деякі працівники навіть не встигають ознайомитись зі специфікою роботи в 

самому Державному Департаменті, а одразу відправляються у відрядження, що 

не завжди позитивно відзначається на роботі професіоналів. В Малайзії, 

наприклад, такі тренінги проводяться після того, як співробітник пропрацював 

два-три роки в міністерстві, що, на думку автора, є більш раціональним 

рішенням, адже в такий спосіб дипломат-початківець повністю знайомиться із 

системою дипломатичної служби в державі [307].  

В таких країнах, як Велика Британія, Таїланд, Сінгапур, часто 

практикуються «віртуальні» навчальні інститути, де обмежена кількість 

постійних навчальних програм, а короткі курси проводяться запрошеними 

спеціалістами або працівниками вищого ешелону міністерства.  

Деякі країни використовують метод електронного навчання шляхом 

створення сайту, на якому розміщена велика кількість курсів навчання на вибір, 

багато з яких не потребують відриву від виробництва. Така тенденція щодо 

дистанційного навчання через Інтернет набуває широкого розповсюдження 

серед персоналу. 

Деякі міністерства сфокусувались на розширенні курсів, орієнтованих на 

співробітників середньої ланки, які проводяться всередині міністерства, 

співробітників заохочують до отримання додаткової освіти в сфері економіки чи 

права. Новою тенденцією є збільшення чисельності проведення тренінгів, 

направлених на виховання лідерських якостей, оскільки навички управління 

персоналом не можуть бути поза увагою під час просування по службі. 
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Залучення службовців з інших міністерств до роботи міністерства закордонних 

справ також активно практикується в багатьох країнах світу [304].  

Багато відомств закордонних справ проводять одно- чи двотижневі курси 

для послів та старших посадових осіб, деякі – для заступників глав місій також. 

Типово, що ці тренінги фокусуються на роботі з іншими міністерствами, 

розвитку якостей лідера, управління персоналом.  

Сьогодні відомства закордонних справ стоять на перехресті двох систем: 

відомство – це основне, але не ексклюзивне, вікно державної системи у 

міжнародне середовище, та, водночас, це все ще основне відомство, через яке 

зовнішній світ має справу з державою. Це породжує певні протиріччя всередині 

роботи відомства – представляти державні інтереси за кордоном частіше легше, 

ніж заохочувати до держави іноземні проекти. 

З іншої сторони, коли будь-яка організація запроваджує зміни, а особливо 

відомство закордонних справ зі своєю специфікою роботи, це може породжувати 

певні проблеми. Реформи, як правило, викликають високі очікування на краще, 

однак, в реальності зазвичай спостерігається спад в роботі. Затягнені в часі 

перетворення призводять до втоми працівників від постійних змін, навіть 

деморалізації співробітників.  

Відомство закордонних справ, по суті, стає прийнятним своїм партнерам, 

коли воно взаємодіє з ними, поважаючи їх функції. Тобто, відомство та його 

закордонні представництва мають діяти як представники плюралізму інтересів, 

керуючись цілісним підходом. МЗС мають враховувати погляди та думки 

профільних міністерств з певних питань у своїй роботі, в той самий час, 

міркування профільних міністерств мають відповідати загальнополітичному 

курсу держави, представленому відомством закордонних справ [304]. Інколи, це 

стає найважчим завданням глобалізованої дипломатії сьогодення. 

Це саме стосується і неофіційних зацікавлених сторін, які інколи 

залишаються поза увагою, оскільки не є учасниками вироблення політики 

держави і не вважаються потенційно політично важливими для міжнародних 

відносин між державами. МЗС обмежене у своїх діях щодо діяльності бізнес 
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асоціацій, представників громадянського суспільства чи аналітичних інститутів. 

Найкращим виходом може бути їх легітимізація та діалог щодо зацікавлених 

питань, при цьому не надаючи їм можливості повноцінно брати участь у процесі 

вироблення політики держави.  

Вирішення вищезгаданих питань потребує залучення дипломатів до 

роботи із внутрішніми акторами держави як ніколи раніше. Власне, в наш час 

найважчі дипломатичні виклики знаходяться у власній країні. 

Отже, основне завдання сучасного відомства закордонних справ – пошук 

балансу між багатосторонніми підходами до зовнішньої політики та 

двосторонніми зв’язками на основі постійних представництв. Зі збільшенням 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій закордонні 

дипломатичні представництва та місії, з однієї сторони, стали менш потрібними, 

оскільки можливий прямий «он-лайн» зв’язок з різними державами світу. З 

іншої, за допомогою постійної роботи посольства та місій, швидше 

розробляються та приймаються двосторонні угоди [296]. Двосторонні відносини 

з великими та середніми державами залишаються пріорітетними для держав поза 

«великою сімкою», які є важливими регіональними та глобальними акторами. 

Структурний зріз і аналіз роботи відомств закордонних справ, а також 

зарубіжних дипломатичних представництв досить красномовно свідчить про 

епохальні зміни, що відбуваються. 

Так, наприклад, Форін Офіс, завдяки колегіальній системі управління 

зовнішніми справами, активно бере участь на усіх етапах вироблення і прийняття 

такого роду рішень і досі залишається важливим координатором зовнішньої 

політики. Але тертя з іншими відомствами, зокрема, з апаратом прем'єр-міністра, 

неминучі. Це відмічав ще під час перебування на посаді прем'єр-міністра Г. 

Макміллан: "Немає нічого складнішого і делікатнішого в управлінні урядом, - 

писав він, - ніж налагодження стосунків між прем'єр-міністром і міністром 

закордонних справ" [23, c. 146]. 

Так, під час свого прем’єрства Т. Блер неодноразово входив у протиріччя з 

Форін Офісом, особливо у 2001-2002 рр. під час свого близькосхідного турне, 
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коли гостро стояла проблема Іраку. Прем’єр-міністр відмовився від послуг 

відомства і скористався аналітиками своєї команди, в результаті чого виникли 

розбіжності у висловлюваннях високопосадовця та офіційною позицією Великої 

Британії [322]. А в січні 2016 р. Т. Блеру та екс-міністрам його команди Форін 

Офіс офіційно заборонив користуватись приміщеннями та кадрами посольств 

королівства за кордоном під час власних комерційних поїздок [342]. Виявилось, 

що високопосадовець використовував посольства Великої Британії у Франції, 

Китаї, США та інших країнах для зустрічей з питань бізнесу приватного 

характеру. Офіційне представництво Форін Офісу заявило, що якщо Т. Блер 

бажає сприяти просуванню торгівлі країни за кордоном, він має це робити через 

офіційні канали, тоді йому буде надана максимальна підтримка, в іншому 

випадку, він не має відволікати співробітників посольств від своєї роботи. 

Французька модель дипломатичної служби відрізняється жорстким 

централізованим контролем на рівні Міністерства закордонних справ, а також 

президента. На 2013 р. понад 14 тис. осіб були залучені до дипломатичної 

служби Франції [195].  

Французький уряд жорстко контролює фінансовий аспект 

зовнішньополітичної активності. У 1994 р. був створений Міжміністерський 

комітет з координації державних коштів, що виділяються на міжнародну 

діяльність, який очолюється прем'єр-міністром. Діяльність комітету полягає в 

зборі інформації, що стосується закордонних зв'язків Франції і використання 

фондів, що виділяються з бюджету на міжнародну діяльність, а також у 

визначенні кількості і величини представництв за кордоном, вироблення 

пропозицій щодо раціоналізації міжнародної діяльності, а також складання 

щорічних доповідей за підсумками цієї діяльності. Щорічне зростання бюджету 

Міністерства свідчить як про його роль в політиці держави, так і про 

ефективність дипломатичної служби. Так, з 2009 по 2011 р. він виріс на 500 млн 

євро з 4,6 млрд до 5,1 млрд євро [347]. Та, попри позитивні тенденції у бік 

збільшення бюджету дипломатії, французькі дипломати відмічають недостатній 

рівень фінансування для повного виконання поставлених перед ними цілей. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/LNS_MAE_CHIFFRESCLES_2013_EN.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/LNS_MAE_CHIFFRESCLES_2013_EN.pdf
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Разом з тим, Міністерство економіки і фінансів, як і раніше, отримує більш ніж 

половину фондів, що виділяються державою на міжнародну діяльність, а 

Міністерство закордонних справ, - усього лише 25% цих фондів, що свідчить про 

перехід пріоритетів у дипломатії з політичних на економічні [313]. 

Особливістю організації своєї роботи вирізняється американська модель 

дипломатичної служби. Поряд із тенденцією до скорочення дипломатичного 

штату, зміни в дипломатичній службі США, започатковані Державним 

секретарем Х. Клінтон, передбачали збільшення присутності американської 

дипломатії шляхом запровадження низки нових ініціатив, які дозволили 

залучити до роботи інститутів дипломатичної служби некадрових дипломатів, 

спеціалістів, а також місцевих фахівців. За рахунок цього, в 2010 р. було 

збільшено кількість працюючих в системі органів дипломатичної служби США 

на 17 %, а за допомогою програми «Розвиток лідерства» (Development Leadership 

Initiative), запровадженої Агетнством міжнародного розвитку USAID, яка 

передбачає навчання та тренування бажаючих почати свою кар’єру в цій 

структурі, було взято на роботу 40 % працівників середньої ланки. В 2013 р. 

Державний департамент успішно запустив програму «Функціональний та 

лідерський обмін» (Functional and Leadership Exchanges), яка запроваджує 

механізм заповнення кадрових вакансій шляхом короткострокової ротації 

працівників до 90 днів [208].  

Такі тенденції підтверджуються зростаючим бюджетом дипломатичної 

служби США. За 2014-2016 рр. річний бюджет зріс на 2,7 млрд доларів, з 46,85 

млрд до 50,27 млрд доларів. [179]. 

З появою нових глобальних викликів, таких, як питання охорони 

навколишнього середовища, міжнародного тероризму, глобалізаційних процесів, 

структура Державного департаменту змінюється відповідно до потреб країни. 

Для забезпечення оптимізації виконання функцій, з’являються нові відділи, 

департаменти, які потребують відповідного рівня знань та обізнаності від 

спеціалістів в тій чи іншій сфері [26].  
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Дипломатична служба США все більше переймає досвід функціонування 

та організації робочого процесу з бізнес-сектору. Держдеп визнав важливість 

питання правильного і раціонального керування, а також підбору кадрів на 

керівні посади. Оскільки все більше федеральних агентств працюють за 

кордоном з перехресними завданнями, що може привести до дублювання 

функцій, тому ставиться завдання, в першу чергу, діяти в команді, щоб уникнути 

скорочення штату і максимізувати результат. З цією метою в 2010 р. провідними 

фахівцями Держдепу були викладені три основні рекомендації: 1) глави місій 

повинні функціонувати в якості виконавчого директора; 2) директор місії 

USAID, якщо присутня така посада, повинен служити в якості головного радника 

з питань розвитку; і 3) всі установи повинні допомагати в написанні інтегрованої 

державної стратегії кожні три роки. У той час як сучасний глава дипломатичного 

представництва США не володіє виключними повноваженнями з деяких питань 

в місіях в державі перебування, і насамперед таких як контроль бюджетів інших 

інститутів, то ті посли, які стали успішними в керуванні своїми посольствами 

саме в манері, подібній виконавчим директорам великих компаній, зазначали, що 

їх авторитет збільшився за рахунок підтримки тих інститутів та місій, які також 

присутні в державі, і їх цілей, оскільки вони змогли інтегрувати роботу кожної 

такої установи для кращого забезпечення інтересів США [210]. 

З іншої сторони, розмивання сфер компетенції в сфері зовнішніх зносин 

між цілим рядом інститутів і занадто розширений бюрократичний апарат 

зовнішньополітичного відомства в багатьох країнах поставили на порядок 

денний питання про розумне скорочення фінансування дипломатичної служби.  

Питання фінансового порядку стали серйозною проблемою для багатьох 

сучасних дипломатичних служб. Бюджетне фінансування британської 

зовнішньополітичної служби на 2015р. повернулося до рівня 1997 р. та склало 

1,1 млрд фунтів стерлінгів, що на 0,6 млрд фунтів стерлінгів менше, ніж в 2014 

р., тоді як бюджет Міністерства оборони перевищив 28 млрд [349].  

Фінансові проблеми визначають хронічний дефіцит кадрів і великі 

труднощі із залученням талановитої молоді до британської дипломатичної 
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служби. Відносно низька заробітна плата, складні умови праці, тривалий 

робочий день, невисокі шанси отримати швидке просування по службі стали 

причиною зростаючого невдоволення і песимістичного настрою серед 

дипломатів. Хоча останнє опитування працівників Форін Офісу показало 

задоволення своєю роботою, в першу чергу за рахунок багатогранності роботи 

дипломата. Результати показали, що 75 % співробітників задоволені своєю 

роботою, 76 % - колективом, і лише 37 % - умовами оплати праці  [179]. 

Виклики часу поставили перед сучасними дипломатичними службами 

питання про чергові реформи.  

В умовах історичних змін, що відбуваються на наших очах, характерна для 

британського зовнішньополітичного відомства гнучкість виражається в його 

умінні завдавати попереджуючих ударів, інакше кажучи - самостійно проводити 

реформування власних структур або ж в дохідливій формі аргументувати 

необхідність збереження колишніх засад, перешкоджаючи спробам реформувати 

відомство ззовні. Так, британські дипломати вирішили не впроваджувати 

функціональних підхід реформування відомства, справедливо вважаючи, що 

введення "функціональності" неминуче приведе до передачі багатьох 

зовнішньополітичних справ іншим відомствам. Звичайно, у Великій Британії, як 

і в багатьох інших країнах, ряд відомств заснували власні міжнародні відділи. 

Натомість, Форін Офіс приступив до налагодження конструктивних стосунків з 

ними та координації діяльності. Ця урівноважена політика зрештою забезпечила 

дипломатам статус "перших серед рівних". Сьогодні Форін Офіс співпрацює та 

координує свою діяльність з Офісом прем’єр-міністра, 24 міністерськими 

департаментам, 22 неміністерськими департаментами, 371 агенцією та 

державною установою, 76 групами, 11 публічними корпораціями та 3 

регіональними органами влади (Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії) [196]. 

Професійні британські дипломати, на відміну від американських, як і 

раніше заміщають 85 – 90 % вакансій оперативного характеру в усіх 

дипломатичних представництвах в центрі і за кордоном. Правда, швидше за все, 
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це пояснюється набором на дипломатичну службу людей найрізноманітніших 

професій, що дозволяє задовольняти потребу у фахівцях вузького профілю. 

Бюджетні скорочення вплинули не реформування італійської 

дипломатичної служби. В порядку, передбаченому реформою "раціоналізації" 

дипломатичної служби, Італія пішла по шляху певного скорочення своїх 

консульських установ за кордоном. У 1999 р. було закрито шість консульств в 

Європі (Німеччина, Франція, Бельгія, Швейцарія) і одне в Канаді. Було також 

закрито генеральне консульство в Берліні і консульство в Австрії. Натомість, 

з’явились нові консульства у Тбілісі та Єревані, чим було посилено італійську 

присутність на Кавказі. Через політичні та економічні інтереси в Албанії було 

збільшено склад посольства у Тірані, а через розвиток економічних зв’язків з 

Китаєм, було відкрите генеральне консульство в Кантоні. При цьому нестача 

кадрів залишається однією з найбільш хворобливих проблем італійської 

дипломатії, хоча законом 266/99 «Про реформу зовнішньополітичної служби» 

від 2000 р. і було передбачено 20% збільшення штату міністерства [11; 194]. 

З появою в Міністерстві закордонних справ Італії прем'єр-міністра С. 

Берлусконі, який в січні 2002 р. залишив за собою також і посаду міністра 

закордонних справ ad interim, намітилося досить радикальне реформування 

дипломатичної служби. Експерти консалтигових фірм, які традиційно 

консультують вищих британських чиновників з питань функціонування 

державного апарату, рекомендували С. Берлусконі здійснити злиття 

Міністерства закордонних справ з Міністерством зовнішньої торгівлі (за 

прикладом Канади), забезпечивши тим самим зосередження важелів управління 

в області політичного, економічного, соціального і культурного напрямів в 

зовнішніх зв'язках (за прикладом британського Форин Офісу). Головний 

висновок консультантів був наступним: Фарнезіна повинна стати "каталізатором 

бізнесу".  

З цією метою було запропоновано провести подальше скорочення числа 

посольств і консульств, зосередити дипломатичну діяльність лише в тих країнах, 

стосунки з якими обіцяють найбільшу вигоду, економити засоби на утримання 
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персоналу за кордоном, а також активніше удаватися до найму фахівців на 

місцях.  

Прем’єр-міністр С. Берлусконі виступив із заявою, що завдання 

дипломатії, дійсно, полягає в просуванні бізнесу, тому він запропонував, за 

прикладом США, направляти надалі послами в найбільш важливі для Італії 

країни не кар'єрних дипломатів, а представників ділового світу і бізнесменів [11]. 

Однак, така практика не принесла бажаних результатів, тому весною 2011 р. була 

запроваджена нова хвиля змін в структурі Фарнезіни, після підписання 

відповідного Декрету Президента. Відповідно до нових поставлених задач, 

скасувались 5 територіальних департаментів та запроваджувались 8 

функціональних. Функціональний принцип збігається з пріоритетними 

напрямками італійської зовнішньої політики [194]. 

Так, створення департаменту ЄС дозволило удосконалити координацію з 

новими дипломатичними структурами ЄС, перш за все – з передбаченою 

Лісабонським договором Європейською службою зовнішніх справ. Створився 

також генеральний департамент мондіалізаціі і глобальних проблем, який є ще 

одним проявом впливу сучасних світових тенденцій на дипломатичну діяльність.  

Було зроблено акцент на конкурентоспроможність дипломатичної служби в 

умовах зростаючої конкуренції на зовнішній арені. Реформоване відомство мало 

ефективно координувати мережу широкої присутності Італії за кордоном і все 

більшу активність італійців [194]. Мережа самої зовнішньополітичної служби 

Італії на 31 грудня 2014 р. складалася з понад 298 закордонних представництв, 

серед яких 125 посольств, 79 консульств, 85 інститутів культури, 9 місцевих 

агентств зі співробітництва [158]. 

Зміни торкнулися нового скорочення і реорганізації мережі консульських 

установ за кордоном. За Декретом Президента Італії їх кількість не може 

перевищувати 85, і на 2015 р. їх налічувалось 79. Це, зокрема, спочатку дуже 

стурбувало італійську діаспору за кордоном, одну з найчисленніших у світі, яка 

налічує більше п'яти мільйонів осіб [158]. Прихильники реформи, однак, 

затвердили, що консульське обслуговування збережеться на колишньому рівні, 
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завдяки впровадженню інтернету і так званих «віртуальних консульств», що є 

також проявом сучасних тенденцій дипломатії [11]. Вплив географічного 

розміщення італійців за кордоном виражається у відповідному розміщенні 

консульств за даними на 2014 р.: 29 з 75 консульств знаходяться в Північній та 

Південній Америці, де проживають 2.1 млн з 5 млн представників діаспори, 19 

консульств – в Європі, де зареєстровано 1.95 млн італійських громадян. Для 

порівняння, в Африці відкрито лише 8 консульств на 99 тис. італійців  [158]. 

Найважливішим кроком на шляху до реформи виявилися нові розширені 

повноваження глав представництв за кордоном у галузі формування власного 

бюджету. Перш за все, у наданні главі дипломатичного представництва ширших 

управлінських функцій, здатності максимально гнучко розпоряджатися 

фінансовими засобами посольства. Посол отримав можливість займатись 

пошуком донорів і спонсорів, будучи наділеним правом укладати з ними 

контракти ad hoc. Таким чином, реформа дозволила посольствам і консульствам 

Італії розширити в країні перебування зв'язки з центральними і місцевими 

владами, бізнесом та університетами. 

На адресу реформи висловлювались і критичні зауваження, оскільки були 

складнощі в реалізації реформи в умовах постійного скорочення бюджетного 

фінансування дипломатичної служби. Так, з 2008 по 2015 р. державне 

фінансування дипломатичної служби знизилося з 0,35% 0, 26% державного 

бюджету [158]. 

Міністр закордонних справ Італії Ф. Фраттіні, запроваджуючи реформу у 

2011 р., визнав за необхідне ще раз підкреслити, що на нові виклики 

зовнішньополітичне відомство має відповісти інноваціями, при цьому 

трансформація його структури покликана носити ефективний і гнучкий характер, 

виключити дублювання і нераціональне витрачання бюджетних коштів [11]. 

Сучасні відомства закордонних справ, через появу на міжнародній арені 

великої кількості нових акторів перестали бути привілейованим каналом зв’язку 

свого уряду із зарубіжжям, мають брати на себе набагато більш складні функції 

координації діяльності різних юридичних та фізичних осіб. Особливо гостро це 
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питання постає в силу процесів регіоналізації, які включають у 

зовнішньополітичну діяльність окремі землі, області, департаменти, графства 

тощо. Даний феномен детальніше розкривається в наступному розділі. 

Найбільш яскравий приклад змін в традиційній дипломатії – 

трансформації зовнішньополітичного механізму та структур в країнах ЄС. 

Взаємозалежність і тісне переплетіння політичних, економічних, соціальних та 

оборонних проблем дали підстави Дж. Джексону влучно ввести в обіг термін 

«євродипломатія», що є свідченням виникнення свого роду нової європейської 

системи дипломатії, яка представляє собою багаторівневий інститут узгодження 

та проведення спільної зовнішньої політики [242]. 

Стаття «J.10» Амстердамського договору так визначає основні задачі: 

дипломатичні та консульські місії держав-членів та делегації Комісії в третіх 

державах та на міжнародних конференціях, а також їх представники в 

міжнародних організаціях покликані координувати свої дії, забезпечуючи 

досягнення спільних позицій та загальних цілей [340, p. 11]. Про дипломатичну 

активність Європейської Комісії свідчить той факт, що при ній акредитовані 

представники як держав-членів ЄС, так і 165 третіх країн, що, безумовно, 

перетворює орган в досить привілейованого актора міжнародних відносин [30, с. 

347]. 

В науковій літературі також відмічається і зворотній вплив на 

дипломатичний корпус. Справа в тому, що свого часу погоджування позицій 

здійснювалось створюваними ad hoc міжурядовими робочими групами, які діяли 

під керівництвом глав відповідних департаментів міністерств закордонних справ. 

Сьогодні центр дипломатичної активності перемістився до Брюсселю, що 

збільшує можливість ЄС впливати на політику держав-членів через 

акредитованих при ньому дипломатів. 

Після набуття чинності Лісабонського договору можна говорити про 

народження дипломатичної служби ЄС. Утім, національні уряди залишаються 

головними «продюсерами» зовнішньої політики, а Євросоюз лише її «актором», 

чия ефективність та активність залежить від ступеня добрих чи поганих відносин 
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з «продюсерами». Необхідно зважати на той факт, що «нові» країни-члени ЄС 

менше за «старих» країн-учасників європейської інтеграції налаштовані на 

обмеження абсолютної суверенності національної зовнішньої політики на 

користь дипломатії ЄС. 

На початку березня 2010 р. Верховний представник ЄС з питань спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки баронеса К. Ештон презентувала 

Європейському парламенту узгоджену концепцію розвитку дипломатичного 

апарату ЄС та коло пріоритетів. Говорячи про прагнення дипломатії ЄС, К. 

Ештон поставила завдання проведення «сильнішої та відповідальнішої 

європейської зовнішньої політики» [9]. 

Досить складною є структура апарату Верховного представника ЄС з 

питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Як віце-президент 

Європейської комісії Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки має 13 радників. Повсякденною роботою апарату 

керує генеральний секретар. Він має трьох заступників без адміністративних 

функцій. У структурі генерального секретаріату дипломатичної служби ЄС 

наявні 8 департаментів, 5 з яких побудовано за регіональним принципом, а 3 – 

функціональним. Зокрема, присутні департаменти зі співробітництва з країнами 

Африки, Америки, Азії та Океанії, Європи та Центральної Азії, Близького Сходу 

та Північної Африки, а також департаменти з прав людини, глобальних та 

багатосторонніх питань, адміністративний департамент та військовий [127]. 

Загалом апарат складається майже з 8 тис. співробітників та коштує платникам 

податків близько мільярда євро на рік. Саме суперечки щодо вартості 

дипломатичної служби стали додатковим аргументом для критиків цієї ідеї. 

Найбільш резонансними були пропозиції надати баронесі К. Ештон літак для 

службових потреб [85].  

Водночас Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки не є ексклюзивним суб’єктом дипломатії ЄС. Свої 

представницькі функції мають Президент Європейської Ради та Президент 

Європейської Комісії. Зокрема, лише наприкінці березня 2010 р. вони поділили 
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повноваження щодо представництва ЄС на самітах «великої сімки» та «великої 

двадцятки» [9]. 

Важливе місце відповідно до статті 13а Лісабонського договору має 

взаємодія дипломатичного апарату ЄС зі співробітниками національних 

дипломатичних служб країн-членів ЄС [77]. Останні були налаштовані досить 

критично. Німеччина взагалі послідовно вимагає забезпечення демократичного 

контролю за діяльністю такої бюрократизованої структури, як дипломатичний 

апарат сучасного ЄС. Однак, це не заважає ФРН наполягати на посиленні 

координації зовнішньополітичного курсу країн Євросоюзу. 

І хоча закордонні представництва ЄС номінуються не як посольства, а як 

місії, важливим залишається сам факт того, що наднаціональна структура стала 

повноцінним актором в дипломатичному середовищі, на рівні держав. 

Зрозуміло, що поки наявні спільна мета та інтереси держави-члени ЄС 

виконуватимуть взяті на себе зобов’язання. Як тільки нівелюється фактор 

тотожності або близькості інтересів, зникають й мотиви для погоджених 

спільних дій. Цю тезу підтвердили суперечливі дебати влітку 2015 р. щодо 

порятунку економіки Греції від банкрутства. Ще одним підтвердженням 

складного процесу досягнення спільного рішення є приклад запровадження 

санкцій проти Росії у зв’язку з ситуацією в Україні. Так, Греція та Італія з самого 

початку не підтримували ідею запровадження санкцій проти Росії (що 

пояснюється тісними відносинами між державами). Не одноголосною була і 

позиція Німеччини, а також Франції, їх державна позиція зазнала критики зі 

сторони політичних сил всередені цих країн. [1; 102; 111]. Однак, не дивлячись 

на великі розбіжності в позиціях окремих держав, країни-члени ЄС, 

дотримуючись загальних принципів ЄС та міжнародного права, все таки змогли 

дійти згоди навіть в такому складному питанні. 

Отже, зміни в міжнародному середовищі спонукають до реформ відомств 

закордонних справ, їх адаптації до сучасних умов. При чому, ці трансформаційні 

процесі торкнулись всіх держав – від маленьких, що розвиваються, до провідних 

держав світу, і від того, по якому шляху реформування центрального апарату 
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дипломатичної служби підуть країни, залежатиме їх присутність та активність на 

міжнародній арені в найближчі роки. 

 

2.2 Розширення функцій закордонних дипломатичних установ 

Варто зазначити, що трансформаційні процеси інститутів, що 

забезпечують дипломатичну діяльність, торкнулись не тільки відомств 

закордонних справ, а й закордонних дипломатичних установ. Залишаючи за 

собою обов’язок виконання традиційних функцій, дипломатичне представництво 

отримало нові завдання, які диктуються сучасністю. Так, з появою нових держав 

кількість закордонних представництв значно збільшилась. Наприклад, якщо в 

1992 р. Франція мала посольства в 135 країнах, то на 2014 р. їх кількість зросла 

до 163 [15].  

Складно визначити необхідну кількість традиційних дипломатичних 

інститутів для держави за кордоном, оскільки кожна держава має різну кількість 

дипломатичних представництв та установ за кордоном залежно від статусу 

держави, бюджету, визначених цілей тощо. Так, британський Форін Офіс фінансує 

та керує 233 закордонними установами, серед яких 185 посольств та консульств, 

10 місій при міжнародних організаціях, а 38 додаткових установ, що входять до 

дипломатичної системи, наприклад, Британська Рада, повністю складаються зі 

співробітників країни перебування [337]. Робота цих інститутів координується з 

Форін Офісу в Лондоні, формуючи одну єдину систему, яка налічує 6000 

працівників з Великої Британії та 10 000 найманих працівників з місцевого 

населення [337]. Розгалужена система дипломатичних установ, що представляють 

інтереси своїх держав, означає, що держава залишається центральним актором у 

дипломатичному середовищі.  

Дипломатичне представництво за кордоном – це базовий інститут 

дипломатичного процесу, оскільки саме воно представляє свою державу в державі 

акредитації. Посольство (місія) – це аванпост відомства закордонних справ, його 

вуха та очі, яке консультує всі державні гілки влади з питань, важливих для країни 
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та зазвичай виступає посередником у спілкуванні між двома державами [308, p. 

131].  

На початку 90-х рр. минулого століття деякі науковці стверджували, що 

посольство як засіб двостороннього спілкування між державами втрачає свою 

актуальність, наводячи на користь цієї гіпотези деякі аргументи [171]. Серед 

аргументів приводилось, наприклад, наступне: голови урядів держав почали 

відігравати більшу роль у міжнародних відносинах, тим самим концентруючи в 

своїх руках певні функції відомства закордонних справ; функціональні та 

галузеві міністерства почали самостійно вести міжнародні переговори; на 

перший план у веденні переговорів почали виходити питання економічного, 

соціального характеру, а також навколишнього середовища; набагато активніше 

почала розвиватись діяльність недержавних акторів, включаючи ЗМІ, торгівельні 

палати, академії, парламенти та громадянське суспільство, розширюючи їх 

самостійні міжнародні контакти. Почала формуватись думка, що двостороння 

дипломатія знаходиться на спаді, головний акцент зміщується до 

багатосторонньої дипломатії, роль посла зменшується, оскільки національні 

лідери та міністри все більше спілкуються без медіаторів.  

Однак, на нашу думку, за останні декілька десятиліть роль закордонного 

представництва у його класичному призначенні скоріш збільшилась. По-перше, 

процес розбудови відносин між держави 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. Сьогодні спостерігається інтенсифікація 

дипломатичної служби, розробляється багатовекторна система відносин між 

державами, оскільки країні необхідні партнери всюди. По-друге, вищезгадана 

багатовекторність збільшила обсяг роботи відомств закордонних справ, тобто 

спостерігається перевантаженість міністерств. Тому лише посольства мають 

найбільш детальну, панорамну та реальну картину двосторонніх відносин з 

окремими країнами, але за умови достатнього персоналу [171]. По-третє, 

комплексність питань спонукає держави співпрацювати зі своїми партнерами 
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через багатосторонні робочі групи, коаліції, збільшуючи тим самим 

відповідальність постійних представництв. По-четверте, сучасні технології 

дозволяють ближче інтегрувати посольства у систему дипломатичної служби 

країни. Посол та його команда скоріше сприймаються як віртуальні члени 

відповідного територіального відділу міністерства, беруть активну участь у 

процесі вироблення рішень та не сприймаються як закордонне представництво, 

відокремлене від роботи МЗС. По-п’яте, скорочення ресурсів та персоналу 

міністерств призвели до передачі частини робочих обов’язків посольствам, 

уникаючи при цьому дублювання. 

У вересні 2000 р. Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини К. 

Пашке, вивчивши роль німецьких посольств в Європі з огляду на сучасне 

міжнародне середовище, у своїй доповіді зазначив про безсумнівне збільшення 

ролі та обов’язків посольств. Він стверджував, що робота посольств змінилась, 

але не стала менш важливою [296]. Нові обов’язки включають в себе не тільки 

традиційні переговори з урядами, інформування свого уряду та сприяння 

розвитку торгівлі. До нових викликів Посол К. Пашке відніс публічну 

дипломатію, сприяння інвестуванню, а також загальний огляд всього спектру 

відносин з відповідними німецькими партнерами. Він зауважив, що документи, 

необхідні для міністерств, такі як промови, інформаційні довідки та звіти, мають 

бути підготовлені в посольствах та мають трактуватись як документація 

посольства. Він додав: «Берлін має співпрацювати з посольствами так, ніби 

персонал посольства працює у відповідному департаменті в столиці» [296]. 

У 2002 р. у відповідь на рекомендації Посла К. Пашке, МЗС Німеччини 

почало використовувати міжвідомчу систему комунікації для більшої інтеграції 

посольств в повсякденну роботу МЗС. Зазначимо, що Австрія впровадила 

подібну систему, де немає територіальних департаментів, а посольства та 

функціональні департаменти здійснюють всю роботу. Власне, у 1997 р. МЗС 

Австрії стало одним із перших, де вся документація проходить через 

інформаційні носії, ставши практично «без паперовим» відомством.  
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На початку ХХІ ст. була озвучена теза, що посол має бути замінений 

державним агентом, оскільки утримання резиденцій та дипломатичних 

представництв стає дедалі дорожчим [314, p. 160]. Але на нашу думку, насправді, 

ці атрибути представляють собою дипломатичний «бренд» країни, який відіграє 

суттєву роль у просуванні державних інтересів в країні перебування.   

Сьогодні перед посольством постають нові завдання відповідно до вимог 

сучасності. Так, інформаційна діяльність та просування інтересів своєї держави в 

країні перебування зараз ще більш необхідні та актуальні, охоплюючи не тільки 

спілкування з офіційними представниками в столиці, але й бізнес-еліту, ЗМІ, 

населення. Новими видаються завдання, що пов’язані з публічною дипломатією 

– активне залучення посольств щодо формування іміджу своєї держави. Сучасні 

методи спілкування зменшують відстань між посольствами та столицею, 

забезпечуючи «віртуальну» присутність у міністерстві. До роботи в посольстві 

залучається персонал з різних міністерств, що дає змогу формувати більш 

«загальноурядове» уявлення про стан відносин в державі, а також контактувати з 

більшою кількістю відомств у столиці. Так само, вони спілкуються з більшою 

кількістю недержавних акторів та зацікавлених осіб в реальному часі, ніж якби 

вони працювали в своїх міністерствах в столиці, що посилює позиції країни в 

державі перебування. 

В роботі сучасного посольства більше можливостей двостороннього 

спілкування з представниками влади в країні перебування ніж через власне МЗС, 

тому досвідчений голова місії намагається якнайчастіше інформувати 

відповідний територіальний департамент свого МЗС про основні зустрічі. Таким 

чином, центр отримає більше інформації, яку використовує у процесі вироблення 

політичних рішень. Варто виділити вже згадувану тенденцію зміщення акцентів 

у роботі дипломатичного агента з політичного на економічний. Так, якщо Посол 

призначається у державу, яка представляє значний економічний інтерес, тоді 

голова місії 60 % свого часу проводить, просуваючи економічні інтереси 

держави, зустрічаючись, в основному, з недержавними організаціями та бізнес-

структурами [308, p. 140]. Така практика має свої застереження. Адже суттєве 
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заміщення політичної складової діяльності дипломатичних представництв країн-

членів ЄС економічною проблематикою призвело до досить слабкої позиції ЄС 

щодо Росії в українсько-російському конфлікті. Одне з головних завдань 

сучасного посольства – робота зі ЗМІ та формування іміджу держави, до якої 

долучається весь персонал посольства, зазвичай, під керівництвом голови місії. 

При посольствах провідних країн в державах, які стрімко технологічно 

розвиваються (наприклад, Південна Корея), зазвичай працює команда на чолі з 

аташе з технологічних питань, які слідкують за розвитком відповідної галузі, 

щоб залучати інвестиції та нові технології в свою державу. Також, сьогодні 

надзвичайних обертів набирає «дипломатія діаспори», де Посол перебирає на 

себе лідерство у співпраці з діаспорою в країні перебування для тісної взаємодії 

та просування інтересів, використовуючи потенціал та можливості іммігрантів. 

Реалізація нових завдань посольствами та перегляд відносин між ними та 

МЗС значно покращили роботу дипломатичних служб. Так, вже з 2003 р., 

дипломатична служба Німеччини має власну внутрішню систему обігу 

документації між посольствами та МЗС, що робить їх фактично частиною 

структури МЗС. Таким чином, доповіді надсилаються з посольств та 

пересилаються в МЗС, де потім можуть направлятись від очільників 

департаментів до заступників міністра з відповідними коментарями в разі 

необхідності. МЗС Данії використовує «віртуальні робочі групи» для вироблення 

спільних дій, об'єднуючи персонал посольства та МЗС шляхом інтернет-

листування, відеоконференцій тощо [335].  

Водночас, посольства, які стали  відігравати більш центральну роль у 

двосторонніх відносинах, зустрілися з певними складнощами в своїй роботі. Так, 

наприклад, недостатні знання посла про країну перебування та вузька 

спеціалізація може створити «тунельне» бачення послом того чи іншого питання. 

Зменшення персоналу в територіальних департаментах та перехід до 

«тематичних» (функціональних) структур означає втрату регіонального бачення 

розвитку держав, що було основним завданням територіальних департаментів. 

Також поширення листів з грифом «особисто», тобто від однієї особи в 
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посольстві до адресата в міністерстві, не поширює певну важливу інформацію 

керівництву міністерства, що може спровокувати нерозуміння та не бачення 

цілісної картини під час прийняття політичних рішень.  

На нашу думку, посольства в найближчому майбутньому як і раніше 

відіграватимуть провідну роль у двосторонніх відносинах, але їх обов’язки 

розширяться. Водночас, великі розвинені країни можуть закрити свої 

представництва в країнах, які представляють найменший інтерес, замінюючи їх 

представництвом за сумісництвом або віртуальним посольством. З однієї 

сторони, це забезпечує економію коштів, але в той же час, такі посольства, 

«далекі» від МЗС, мають більше можливостей для власних ініціатив на місцях, 

що може значно розширити горизонти співпраці між країнами. На перспективу, 

можуть з’явитись об’єднані посольства, особливо серед країн ЄС. Такі 

посольства вже існують в Ефіопії від скандинавських держав. На 2016 р. 

функціонували три спільні франко-німецькі посольства в Конго, Бангладеші та 

Кувейті [310]. 

Відповідно до Стратегії розвитку дипломатичної служби ХХІ ст., 

запровадженої міністром закордонних справ Франції Л. Фабіусом 7 січня 2015 р., 

Франція планує відкрити ще 25 таких об’єднаних посольств до 2025 р. 

Відповідно до вищезгаданого документу, до 2017 р. Франція планує зробити своє 

представництво в Китаї найкращим та найефективнішим посольством серед 

своїх закордонних представництв, чим декларує свої пріорітетні інтереси в цьому 

регіоні. Більше того, планується посилити французьку присутність у всіх 

великих містах Китаю, де є інтереси держави, шляхом відкриття 

експериментальних «Бюро Франції» вже в 2017 р. [271]. 

Посол та його команда сьогодні мають більше інтегруватись в роботу 

міністерства, щоб бути в курсі інтересів можновладців, що дає змогу краще 

формувати загальнодержавне бачення курсу співробітництва з державою 

перебування. Відмінною ознакою сучасної системи дипломатичної служби є 

також інтегрування багатостороннього та двостороннього вектору 

дипломатичних відносин, що визначається використанням закордонних 



85 
 

 
 

представництв в ключових столицях для посилення діяльності в сфері 

багатостороннього співробітництва.  

Сучасний світ стрімко змінюється і держави вимушені оперативно 

реагувати на нові виклики, адаптуючи свої системи дипломатичної служби. 

Восени 2006 р. американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень  

започаткував проект «Посольство майбутнього», в якому фахівці в сфері 

міжнародних відносин, а також Посли Джордж Л. Ергірос, Марк Гроссман, 

Фелікс Дж. Рогатін, повинні були вивчити сучасні тенденції та дати рекомендації 

щодо вдосконалення дипломатичної служби США для збільшення її 

ефективності. По-перше, учасники проекту зійшлись на думці, що для 

підвищення ефективності американської дипломатії Державний департамент має 

найняти додатково більше ніж 1000 дипломатів, що означає збільшення 

персоналу на 9,3%, для заповнення посад за кордоном та впровадження 

навчальних програм, необхідних для дипломата ХХІ ст. [333, p. 76]. 

Пропонувалося також більше та активніше інтегрувати в роботу Державного 

департаменту новітні технології шляхом запровадження відповідної посади для 

реалізації проектів, а також створення Центру технологій в Національному 

навчальному центрі та відповідних утворень в посольствах. Державний 

департамент, як потужний центр зі збору інформації та її обробки, повинен 

створити більш дієву систему її розповсюдження шляхом віртуальної розсилки 

та більш широкого використання відео-конференцій. Визначалося, що необхідно 

використовувати такі нові способи обміну інформацією між людьми з різних 

куточків світу, як Інтернет, ЗМІ, форуми для он-лайн дискусії та відео 

спілкування, а також вдосконалити Інтернет-сайти посольств, навчити 

дипломатичних працівників стратегічно використовувати ці засоби для більшого 

поширення інформації про країну та її політику.  

Дипломати, за визначенням фахівців, повинні більше працювати поза 

посольством, а Державний департамент має забезпечити можливості вільного 

пересування співробітників країною. Комісія рекомендувала розширити 

присутність США в світі для широкого співробітництва з урядами, лідерами 
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партій та громадськістю. Робота над цим мала починатись на місцях відповідно 

до потреб кожної окремої держави та координуватись з відповідним відділенням 

в Державному департаменті [333].  

Широка розгалуженість структури американських посольств створює нові 

виклики для їх глав як лідерів місії, адже ефективність роботи залежить від того, 

як глава посольства та його заступники можуть керувати своєю командою. 

Авторитет посла як представника президента на місці за рекомендаціями комісії 

мав бути закріплений у відповідних розпорядженнях.  

Державний департамент повинен продовжити процес стандартизації та 

раціоналізації функцій відомства для економічної ефективності дипломатичної 

служби [333, p. 73]. 

Проаналізувавши даний документ, можна дійти до висновку, що сучасне 

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

інтерактивне спілкування зі своїми співробітниками з усіх частин світу, активне 

залучення Інтернет ресурсів, публічна присутність та мобільність членів 

посольства. 

Нові глобальні виклики, такі, як питання охорони навколишнього 

середовища, міжнародного тероризму, глобалізаційні процеси також впливають на 

зміну структури диппредставництв відповідно до потреб і завдань країни [25].  

Історія дипломатії ХХ ст. дає можливість прослідкувати зростання апарату 

закордонного представництва дипломатичної служби, в тому числі за рахунок 

залучення спеціалістів з інших відомств та фахівців з числа населення країни 

перебування. Так, у 1914 р. у посольстві Великої Британії в Парижі тоді було 

зайнято 11 чоловік, у Вашингтоні 8. Нині британське посольство в США налічує 

понад 300 чоловік. У 2000 р. у Форін Офісі було 2295 співробітників в 

центральному апараті, 7841 –  в зарубіжних представництвах, причому тільки 3,5 

тисячі були кадровими співробітниками дипломатичної служби. В 2015 р. апарат 

дипломатичної служби Форін Офісу склав 13600 співробітників, серед яких 9131 – 

наймані з місцевого населення, а 4469 – штатні. Варто зазначити, що склад Форін 
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Офісу досить молодий – 3087 працюючих у віці 30-49 років, і лише 817 – 50-59 

років [214]. 

У 1945 р. в штатному розписі МЗС Франції було 447 чоловік, в 2000 р. це 

число виросло до 9475 чоловік. З них в центральному апараті працювало 3806 

чоловік, на дипломатичній і консульській службі - 4366, в інститутах культури - 

1303 особи. Як правило, у великих посольствах Франції працює від 100 до 200 

дипломатів. В 2013 р. загальний штат дипломатичних співробітників склав 15000 

осіб, серед яких 6000 – співробітники Міністерства, а 9000 – персонал, взятий на 

роботу серед населення країни перебування. При цьому 30% державних 

службовців в міністерстві належать до інших адміністративних структур, 10% 

керівників посольств, консульств, місій були призначені з інших урядових 

структур або приватного сектора, 7% дипломатичних агентів виконують свої 

обов'язки поза міністерством [266]. Такі дані говорять про активне застосування 

дипломатії спеціалістів у практичній діяльності Міністерства та закордонних 

установ Франції.  

Чисельність дипломатичних співробітників італійського Міністерства 

закордонних справ за останні 10 років зменшилась від 5176 осіб в 2005 р. до 4043 

осіб в 2015р, що свідчить про зменшення кількісного складу Міністерства на 

22%. Серед них 2556 співробітників працюють за контрактом без можливості 

виїзду у довгострокове закордонне відрядження. В закордонних дипломатичних 

установах Італії спрацює 5125 осіб, серед яких 2620 – дипломатичні агенти, 2505 

– представники країни перебування [266]. 

 За даними департаменту державного протоколу МЗС України, на квітень 

2015 р., посольство США в Україні налічувало 134 особи (у 2011 р. – 130 осіб), 

не враховуючи найнятий персонал з числа українців, посольство Росії – 30 осіб 

(2011 р. – 94 особи), посольство Німеччини – 54 особи (у 2011 р. – 54 особи), 

посольство Франції – 20 осіб (у 2011 р. – 24 особи), посольство Китаю – 25 осіб 

(у 2011 р. – 34 особи) без персоналу, нанятого з місцевого населення [31; 32].  

У 2011 р. Асоціація Зарубіжної служби США опублікувала дані про 

структуру дипломатичного представництва США. У великому американському 
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посольстві, окрім заступника глави місії, існує 11 груп, на чолі яких стоять 

дипломати високих рангів (радник з політичних питань, радник з економічних 

питань, дипломати, що відповідають за консульську і адміністративну групу, за 

охорону навколишнього середовища, науковий і технічний обмін, стосунки з 

громадськістю і культурний обмін) тощо.  

В кожному американському посольстві, окрім власне відділів Державного 

департаменту, існують такі підрозділи як Агенція з міжнародного розвитку, 

відділ торгівлі, відділ сільськогосподарської політики, Міжнародне бюро 

мовлення, а також відділ з питань оборони, відділ з питань внутрішньої політики 

та представництва інших служб. Організаційна структура посольства, в частині 

виконання безпосередньо дипломатичних функцій, в свою чергу, поділяється на 

політичний, економічний, консульський відділ, відділ управління та 

забезпечення посольства, відділ публічної дипломатії та відділ дипломатичної 

безпеки. Така розгалужена система потребує досить великої кількості 

працівників. Тому, наприклад, посольство США в Китаї, налічує 950 всіх 

працюючих, включно з місцевих жителів, у Вірменії – 400 [206, c. 265]. 

Варто окремо виділити інститут військового аташату та торгівельні місії, 

які також можуть входити до організаційної структури посольства. Основним 

завданням військової дипломатії є отримання всіма законними шляхами 

інформацію щодо військової сфери та віськово-промислового комплексу країн 

перебування, консультування з питань реформ в оборонній сфері, а також 

проведення спільних навчань з ціллю отримання досвіду. Торгівельно-

економічні місії розглядаються як інструмент покращення економічних зв’язків 

між відповідними державами шляхом розбудови мережі контактів серед 

підприємницьких кіл країни перебування, а також для підтримки представників 

бізнесових кіл своєї країни за кордоном. Такі місії характерні для великих 

посольств, і часто функціонують як автономні інститути всередині посольства 

або можуть взагалі окремо існувати в форматі торгових палат (Американська 

торгова палата, Британська торгова палата). Відокремлення дає більше свободи у 

своїй роботі, оскільки, перебуваючи в складі посольств, місії мають робити 
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подвійне звітування – перед МЗС та Міністерством економіки своєї країни, що 

може ускладнювати їх роботу або дублювати її. На думку автора, саме з 

подібних міркувань у 2010 р. Указом Президента України торгівельно-

економічні місії в складі посольств були ліквідовані та власне перетворені на 

економічні підрозділи дипломатичних представництв.  

Деякі науковці вважають, що потужні ТНК часто випереджають і 

перевершують держави за фінансовими можливостями і стають вагомими 

гравцями у сфері економічної дипломатії [180; 185; 330]. Однак, варто сказати, що 

сьогодні ми як ніколи спостерігаємо економізацію дипломатії. В сучасній 

дипломатії немає чіткого розділу пріоритетності політичних чи економічних 

питань, обидва напрямки вважаються центральними. Наразі, на нашу думку, варто 

говорити не про конкуренцію між державою і ТНК як основних торгівельних 

партнерів, а про їх симбіоз. Так, уряди багатьох країн провели реструктуризацію 

своїх закордонних дипломатичних установ, інтегруючи (по горизонталі) 

торгівельні та комерційні відділи. Як було зазначено раніше, в Канаді, Австралії та 

Бельгії злилися міністерства закордонних справ і міністерства торгівлі в одне 

відомство. Албанія, Республіка Корея, Нова Зеландія пішли подібним шляхом. 

Велика Британія та Чехія створили окремі організаційні структури для координації 

дій дипломатичного та торгівельного відомств [261; 351]. 

Сформувались чіткі формальні відносини між державою та підприємствами, 

інституціоналізовані у дипломатичних представництвах. Навіть в державах, які не 

інтегрували торгівлю та дипломатичну співпрацю, офіційна влада теж виступає 

діловим партнером у відносинах з представниками торгівлі. США, Німеччина, 

Норвегія, Бразилія, Швеція, Туніс, а також провели організаційну реформу, яка 

робить їх дипломатичні служби більш «комерційними». Це практичне злиття – 

між торгівлею і дипломатією – ще раз демонструє, що уряди в усьому світі 

вважають економічну дипломатію невід'ємною частиною своїх 

зовнішньополітичних цілей, рівною за вагою з високими політичними завданнями. 

Деякі теоретики йдуть ще далі, стверджуючи, що «економічне управління та 

промислова політика часто може бути  навіть більш важливим для уряду, ніж 
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звичайні цілі зовнішньої політики» [330, p. 2]. Не викликає сумніву той факт, що 

зовнішня політика і торгова політика існують у симбіозі, повній взаємозалежності, 

де одне настільки ж важливе, як й інше, а в конкретній площині практичної 

дипломатії це знаходить своє відображення в посиленні економічної складової 

сучасних дипломатичних представництв.  

Активний розвиток культурної дипломатії та запровадження нових 

інститутів за кордоном для розповсюдження культурних цінностей своєї країни 

збагатили та розшили функції дипломатичних представництв. По-перше, 

з’явилось усвідомлення того, що кожен дипломат за кордоном опосередковано 

бере участь у пропагуванні культури своєї держави, по-друге, виникла потерба у 

виробленні механізму взаємодії посольства з іншими установами своєї держави в 

країні перебування. Практика заснування Інститутів культурної дипломатії стала 

невід’ємною частиною закордонної діяльності, що допомагає формувати 

позитивне відношення до держави акредитації зсередини.  

Найбільший розвиток інституту культурної дипломатії спостерігається в 

німецькій практиці (Гете-інститут), французькій (Французький культурний центр), 

британській (Британська Рада), італійській (Інститут культури Данте Аліг’єрі), 

іспанській (Інститут Сервантеса), які позиціонують себе як країни Старого світу із 

великою культурною спадщиною. Власне більше негативним аспектом діяльності 

інституту культурної дипломатії вирізняється Росія. 

Однією з характерних рис сучасних міжнародних відносин є ріст числа й 

значення міжнародних організацій у забезпеченні миру й різнобічного 

співробітництва суб'єктів міжнародного права. Найбільш вагома роль у справі 

створення й функціонування міжнародних організацій належить державам. Свій 

зв'язок з міжнародними організаціями держави здійснюють за допомогою 

відносно нового інституту - постійного представництва держави при таких 

організаціях, що є новим в дипломатії ХХ ст. [117, c. 84]. Постійні представництва 

при міжнародних організаціях мають подібну структуру, як і дипломатичні 

представництва в країнах перебування, та виконують подібні функції, а саме: 

забезпечення представництва посилаючої держави при організації, підтримання 
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зв'язку між посилаючою державою і організацією, ведення переговорів з 

організацією й у її рамках, з'ясування здійснюваної в організації діяльності і 

повідомлення про неї уряду своєї держави, забезпечення активної участі держави в 

діяльності організації, сприяння здійсненню цілей і принципів організації шляхом 

співробітництва з організацією. 

Держави, насамперед, мають свої постійні представництва при ООН і її 

спеціалізованих установах, а також при найбільших регіональних організаціях. 

Постійні представництва при міжнародних організаціях можуть відкривати тільки 

держави-члени таких організацій. Держави, які не є членами таких організацій, але 

зацікавлені в їхній діяльності, можуть мати при них постійні місії спостерігачів, 

якщо це допускається установчими документами організацій. Так, Україна має 8 

постійних представництв при міжнародних організаціях, включаючи місію 

України при НАТО [14]. Малі держави, які не мають фінансової можливості 

утримувати велику кількість посольств по всьому світу, як правило, 

використовують свої представництва при міжнародних організаціях, зокрема при 

ООН, як основний майданчик для міжнародного спілкування, значно знижуючи, 

таким чином, свої витрати з державного бюджету. 

Наразі, в рамках співробітництва з НАТО сформувався новий вид 

представництв – так звані контактні посольства, які фактично являються 

інформаційними центрами. З початку 1990-х років в НАТО сформувалась сітка 

контактних посольств для співробітництва по лінії партнерства і громадської 

дипломатії в країнах-учасницях Ради Північноатлантичного партнерства, 

програм «Партнерства заради миру», «Середземноморський діалог» і 

Стамбульської ініціативи співробітництва. Вони не є дипломатичними 

представництвами НАТО в країні перебування, але грають важливу роль в 

розповсюдженні інформації про НАТО. Вони визначають ключових 

представників керівництва, законодавців суспільної думки й можливості на рівні 

громадської дипломатії в країні й погоджують заходи з Управлінням громадської 

дипломатії НАТО [7, c. 28].  
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Посольство країни-члена НАТО в партнерських країнах бере на себе 

зобов’язання виконувати обов'язки контактного посольства добровільно на 

дворічний період. Остаточне рішення про призначення контактного посольства 

ухвалюється на базі консенсусу Північноатлантичною радою - головним 

керівним органом НАТО. Управління громадської дипломатії координує роботу 

системи контактних посольств і тісно взаємодіє з кожним з них. Так, наприклад, 

посольство Словацької Республіки в Україні паралельно виконувало обов’язки 

контактного посольства НАТО в Україні на період 2009-2011 рр. У 2015-2016 рр. 

ці обов’язки виконувало посольство Литви в Україні. 

У 2010 р. урядом Франції була висунута ідея посольств ХХІ ст., де виділені і 

так звані регіональні посольства [15]. Відповідно до цієї концепції, посольства 

мали ділитися на посольства в країнах ЄС, посольства в країнах з перехідною 

економікою, посольства в країнах, що розвиваються, та висувалася ідея діяльності 

одного посольства на регіон або декілька країн, тим самим значно зменшуючи 

кількість посольств в світі і, відповідно, фінансування зовнішньополітичних 

відомств. Власне, уряд Франції намагався вирішити питання оперативної 

діяльності посольств, а також фінансового забезпечення. Хоча загалом ідея поки 

що не була втілена, сама концепція варта уваги як виокремлення нової тенденції 

сучасної дипломатії, яка може набрати з часом реальних обрисів. 

Отже, разом зі змінами центрального апарату забезпечення дипломатичної 

діяльності держави еволюціонують і закордонні дипломатичні установи. 

З’являються нові відділи, інститути відповідно до сучасних реалій, розширюється 

масштаб діяльності посольства та його функції. З появою нових напрямків 

дипломатії формуються нові інститути при посольствах, які відповідають 

викликам сьогоднішнього дня. Інститути культури поширують культуру та мову 

країни перебування, тим самим створюючи позитивний імідж та формуючи 

позитивно налаштоване населення до іноземної держави. Розширюється спектр 

зваємодії з представниками профільних міністерств, бізнесових структур, 

неурядових акторів, що загалом демонструє тільки зростання ролі 

дипломатичного представництва за кордоном. 
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2.3 Нові завдання та функції в роботі дипломатичного агента 

Аналізуючи трансформаційні тенденції в сучасній дипломатії, варто 

торкнутися такої складної теми, як роль посла в сучасній політиці і сучасній 

дипломатичній службі. Ha нашу думку, саме поcол є ключовою фігурою, роль і 

місце якої визначають роль, місце і значення дипломатії як такої. Відповідно, за 

рівнем кваліфікації та професійності посла судять про професійність 

дипломатичної служби країни, яку він представляє. Врешті-решт, за суворими 

правилами протоколу, лише посол є «надзвичайним і повноважним» 

представником глави держави за кордоном, a решта очолюваної ним місії лише 

допомагають йому у виконанні цього відповідальноrо завдання [48, с.76]. 

 Варто зауважити, що пряме спілкування глав держав та урядів не відміняє 

потреби в дипломатії, а лише вносить корективи (щоправда, досить суттєві) до її 

завдань. Більш влучним і коректним є вислів колишнього редактора журналу 

«Foreign Policy» Ч. У. Мейнса, що «розвиток комунікацій посилив роль 

хорошого посла і понизив роль поганого» [273]. В ряді випадків можна 

погодитись з Г. Кіссінджером, коли він говорив про посла, який функціонує як 

«представницька лялька» між двома країнами – високе протокольне положення 

посла та специфіка дипломатичного фаху роблять і таку ситуацію можливою [72, 

с. 475]. Адже, якщо відносини між двома країнами є добрими, якщо між ними 

існує об'єктивна економічна і політична зацікавленість одна в одній, тo недоліки 

в роботі посла можуть ставати практично невидимими, тим більше, що в основі 

його діяльності лежить повна довіра з боку центру до його повідомлень про 

власну діяльність. Однак посол, який використовує мінімум шансів, що 

надаються йому його високим положенням посередника між двома державами 

не буде вважатись компетентним за принципом «вгору або звільнення» 

(«uporout»), який широко використовується провідними дипломатичними 

службами, скоріше закінчить свою кар’єру аніж його призначать у наступне 

відрядження. 

Дипломатична служба сьогодення – унікальний інструмент, який за 

сучасних умов відкриває особливо широкі можливості співпраці з найширшого 
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кола питань. Тому, беручи до уваги динаміку процесів в світі, країни 

пристосовуються до сучасних реалій під час підбору кадрів на дипломатичну 

службу, залишаючи традиційну складову вимог до дипломата та вносячи певні 

нові корективи. Так, якщо раніше дипломатія вважалась чоловічою професією, 

то на сьогодні значна частка жінок присутня в цій сфері. Наприклад, в 

дипломатичному складі відомства закордонних справ Італії в 2015 р. 21% 

складали жінки, а якщо брати всіх працюючих в МСЗ, то це складало 46% від 

всього персоналу, порівняно із 25% в 2013 р. З 52 керівних посад 17 займали 

жінки, з 23 Надзвичайних і Повноважних Послів – 2 жінки [158, pp. 25-26]. Форін 

Офіс планує до 2019 р. збільшити частку жінок в дипломатичній службі до 39% 

[214, p. 12]. 

Але при цьому вимоги до кваліфікації дипломатичних кадрів, сформовані 

на початку ХХ ст., мало змінились. В 1917 р. Е. Сатоу дав стисле визначення: 

дипломат має бути «досвідченим джентльменом» [113, c. 243]. І сьогодні, 

наприклад, в британській практиці підготовки дипломатичних кадрів, керівники 

британської професійної дипломатії вважають за непотрібне проведення 

спеціальної підготовки чи перепідготовки дипломатичних кадрів в якомусь 

окремому навчальному закладі університетського рівня. На їх думку, 

загальногуманітарна підготовка класичного зразка, вихованість та гарні манери, 

здатність спілкуватись в різних сферах суспільства, стійкість психіки – ось 

основні вимоги, які висуваються особам, які претендують на вступ до лав 

дипломатичної служби, а інші додаткові навички можна отримати вже 

перебуваючи на посаді за рахунок досвіду чи вузькоспеціалізованих 

короткострокових тренінгів.  

Відсутність зв’язку між теорією та практикою та невизначеність щодо 

професії дипломата часто породжують той факт, що дипломати-практики досить 

поверхово знайомляться з теорією міжнародних відносин. Водночас, теорія 

відокремлена від практичної реалізації знань, робить неможливим перевірку 

розроблених ідей в щоденній роботі. Це призводить до помилкових припущень. 

Прикладом цього є дискусії в наукових колах початку 90-х рр. ХХ ст. щодо 
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актуальності інституту послів, де звучало, що ніби-то постійний представник 

пережив свою користність, його функції зводяться до утримання посольства, 

організації офіційних візитів високопоставлених осіб та делегацій зі своєї 

держави, він просто виконує інструкції, надіслані з міністерства. Телебачення та 

друковані видання звели нанівець його інформаційно-аналітичну функцію. Глави 

держав та міністерств мають можливість спілкуватись «напряму», обходячи 

потребу інформувати про це посла, але саме посол в країні перебування за 

рахунок своїх професійних та особистих якостей формує підґрунтя для 

результативного діалогу на найвищому рівні [365]. 

Для встановлення контактів на всіх рівнях посол перш за все використовує 

особистий авторитет та довіру. Вони дають доступ до необхідних контактів, 

інформації, можливість переконливо висловлювати свої погляди, відстоювати 

позиції держави. Посол стає найкращим експертом та порадником не тільки 

щодо розвитку відносин з державою перебування, але й забезпечує цілісний 

підхід до всього комплексу двосторонніх відносин, беручи до уваги стан 

відносин на офіційному та неофіційному рівнях. Консультація посла щодо всіх 

аспектів політики стає життєво важливим для дипломатичної системи. Сучасні 

інформаційні технології створюють реальні можливості для постійних 

спілкувань посла з керівництвом держави і такої переваги  посли раніше не мали, 

що збільшувало час прийняття рішень. Важливо, що користуючись такими 

перевагами, дипломат за своєї ініціативи може пропонувати своєму урядові 

сфери, в яких можна дійти компромісу, інтенсифікувати відносини або 

здійснювати більший вплив або вказати, яким способом реалізовувати свої 

інтереси [210]. 

Посол, постійно перебуваючи в країні перебування, має й інші переваги. 

Йому набагато легше на місці здійснювати перевірку та підтвердження 

інформації через організації та осіб, які не є в системі МЗС країни перебування, 

тим самим більш якісно виконувати інформаційно-аналітичну функцію.  

Обсяг знань дипломата та концентрація його роботи на одній державі 

дозволяє йому бути генератором нових ідей щодо покращення двосторонніх 
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відносин, в той час як співробітники міністерства зазвичай занадто зайняті 

виконанням класичних міністерських функцій, які перетворюють їх роботу на 

рутину [210]. Останнє, однак, може спричиняти і певні недоліки. Постійна 

концентрація на стану відносин з країною перебування може привести до 

відчуття, що ці двосторонні відносини є центром всієї дипломатії країни. Ось 

чому діяльність посольств залишається під пильним наглядом з центру – 

відповідного територіального департаменту в міністерстві, а також  

запроваджується принцип ротації. 

Дипломатія залишається, перш за все, мистецтвом спілкування. Вербальний 

обмін інформацією закріплюється в дипломатичних документах, політичних 

заявах та деклараціях, відображаючи формальні і неформальні зв'язки між 

країнами [365]. Сторони можуть схилятися у рішенні на користь посла і взяти 

невеликий ризик на себе, якщо існує довіра йому, заснована на попередньому 

досвіді. Тільки постійний представник може створити і підтримувати такий рівень 

довіри, за якого співрозмовник може йому довіритися, інтуїтивно відхиляючи 

сумніви. Навіть сучасні технології не замінюють фактор особистості [259]. 

Така ж проблема довіри та ризику виникає під час бесіди між лідерами 

держав. Від довірчих відносин між ними залежить, наскільки вони будуть вірити 

один одному, і приймати рішення щодо обговорюваних питань. Позитивна 

відповідь збільшує довіру і взаєморозуміння. І це має своє зворотнє відображення і 

на роботі дипломатичних представництв та безпосередньо послів. 

Це підтверджується прикладами. Так, коли прем'єр-міністр Індії І. Ганді 

відвідала Велику Британію в квітні 1982 р., М. Тетчер продемонструвала свою 

рішучість і довіру і взяла під контроль питання щодо поновнення міжнародного 

фінансування для полегшення процесу отримання кредиту від Міжнародної 

асоціації розвитку, яке для Індії було ключовим питанням візиту. Тобто М. Тетчер 

особисто прийняла рішення щодо прохання індійського лідера. Це була їхня 

перша офіційна зустріч і початок дружби, яка була перервана трагічним вбивством 

І. Ганді в жовтні 1984 р. [306, pp. 244-246]. 



97 
 

 
 

У вересні 1991 р., очолюючи коаліцію меншості в уряді після виборів в Індії 

у червні 1991 р., П. В. Нарасімха Рао відвідав Німеччину, щоб відкрити річний 

«Фестиваль Індії». Під час особистої бесіди він заручився підтримкою канцлера Г. 

Коля, що допомогло країни не тільки вийти з кризи, а й посилити двосторонні 

відносини між державами. Це повністю змінило ставлення уряду Німеччини до 

Індії. А Індія, заручившись підтримкою європейського лідера, змогла завершити 

реформи в країні. Посол Індії в Німеччині 1992-1994 рр.  К. Рана згадує ті часи: «За 

ті три роки я мав змогу побачити, як багато можна зробити шляхом переконання 

своїх співрозмовників, якщо завойована довіра» [308, p. 138]. У той час Німеччина 

стала першою європейською державою, яка назвала Індію своїм стратегічним 

партнером. Звичайно, таке ставлення до країни вимагало і зворотньої віддачі. За 

словами посла, він міг іноді підтримати пропозицію Німеччини, навіть знаючи, що 

для нього необхідно було подолати певний опір в Нью-Делі, тому що довіряв 

німецьким посадовим особам та їх гарантіям того, що пропоновані ними заходи 

розширять горизонти взаємних відносин [308, p. 138]. 

Багато теоретиків міжнародних відносин не виділяють роль окремих осіб у 

становленні двосторонніх відносин, але в реальному світі, людина справді може 

зробити значний внесок у їх розвиток. 

На практиці це стосується того, який внесок у розбудову відносин в країні 

призначення зробили різні посли і їх посольства. Деякі з них були успішними, а 

робота інших в аналогічних або подібних ситуаціях, не призвела до помітних 

результатів. Слід брати до уваги і ту обставину, що певні об'єктивні умови в 

державі встановлюють межі для діяльності дипломата – неможливе різке 

зростання торгівлі або прямих іноземних інвестицій, якщо обидві держави не 

мають для цього потенціалу [210]. Те ж саме відноситься до політичних або інших 

секторів. Але є й такі дипломати, які розширюють можливості, використовуючи 

інноваційні методи, і апелюють до відповідних кіл в країні перебування щодо 

ініціювання нових процесів у відносинах між державами. Вони спілкуються з 

підприємцями, які розуміють можливі ризики, але зацікавлені у досягненні 

результатів. Т. Кох з Сінгапуру або Дж. Гелбрейт у США відзначаються як 
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дипломати, які кардинально перетворили якість двосторонніх відносин у країнах 

їх призначення. Таким чином, оцінкою діяльності дипломата є те, які результати 

розвитку відносин між державами він залишає після його призначення в 

конкретній країні [225; 260]. 

Наразі трапляються і такі ситуації, коли дипломат не згоден з отриманими 

інструкціями або взагалі на розділяє політику уряду щодо певного питання. 

Сучасний посол може зробити запит на перегляд інструкцій, додаючи свої 

рекомендації, як посадової особи та кваліфікованого спеціаліста. В крайньому 

випадку, якщо особа категорична у своїх міркуваннях, піти у відставку зі свого 

поста. Такі випадки досить рідкі, але трапляються час від часу в різних 

дипломатичних службах. Наприклад, Посол України в Румунії А. Бутейко у 2003 

р. подав у відставку через незгоду з рішенням Президента України Л. Кучми щодо 

підписання Угоди про Єдиний економічний простір [145]. У 2014 р. Почесний 

консул України в Люксембурзі К. Раду також подав заяву у відставку через 

незгоду із політикою української влади В. Януковича щодо придушення протестів 

під час Революції гідності [132]. Набагато більш поширеною є дилема для 

представників дипломатичних служб, які перебувають за кордоном, виражати свої 

погляди, які суперечать політиці країни або визначеному світогляду. Чесне 

вираження своєї точки зору, особливо для офіційних осіб за кордоном – це 

питання як обов'язку, так і особистої чесності. При цьому, не менш важливо 

доповідати міністерству актуальний стан справ, не прикрашаючи ситуацію і не 

описуючи так, як цього хоче почути власний уряд. 

Успішний сучасний дипломат повинен постійно самовдосконалюватись та 

напрацьовувати нові навички. Якісне виконання багатьох завдань дипломата 

залежить від самомотивації. Наприклад, винахідливий дипломат може 

відстежувати щорічні доповіді Світового банку та МВФ по країні призначення, 

або використовувати доступ «онлайн» до академічних журналів, які здійснюють 

якісний аналіз по країнах, регіонах і з окремих аспектів. Поява Інтернету значно 

розширила горизонт таких можливостей.  
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Навіть молоді дипломати наразі мають небагато роботи рутинного 

характеру. Міжнародні справи не підпорядковуються шаблонам, необхідні 

майстерність і гнучкість для вирішення неочікуваних питань. Дипломатам 

необхідно розширювати коло інтересів, а також реалізовувати нові ідеї, щоб йти в 

ногу з сучасним світом. Спектр питань, що виникли в сучасній дипломатії 

величезний [268]. У той час як дипломат не може бути експертом з кожного 

аспекту, він повинен бути в змозі осмислити основні ідеї і використовувати ці 

знання у практиці. Ми бачимо це найбільш яскраво в багатосторонній дипломатії. 

Ще одна тема, якою всі сучасні дипломати повинні оволодіти – це 

економіка. Сьогодні, розуміння основних економічних засад функціонування і 

взаємодія економічних інтересів своєї країни з зовнішнім світом, необхідні для 

роботи в МЗС, а особливо на рівні двосторонніх відносин [260]. 

Завдання сучасної дипломатичної системи полягає в тому, щоб знайти 

формулу, яка дозволяє залучати широке коло дипломатів до просування 

бізнесових та інноваційних проектів. 

До сьогодні залишається контроверсійним питання щодо доцільності 

організації роботи дипломатичної служби – шляхом функціональної чи 

географічної спеціалізації. Наприклад, до кінця 1950-х рр. в дипломатичних 

службах низки країн були окремі відділи, співробітники яких спеціалізувались 

лише на відносинах з арабським світом, Китаєм, Японією, Радянським Союзом 

тощо. Відомство закордонних справ КНР було одним з останніх, яке відійшло від 

практики, коли дипломат всю кар’єру проводить займаючись лише індо-

китайським питанням. 

Дипломатична служба США найбільша у світі, яка продовжує 

використовувати практику вузьких спеціалістів (політичні, економічні, 

консульські питання, культури та освіти, громадські справи), коли співробітники 

проводять всю свою кар'єру, рідко переходячи від однієї до іншої спеціальності. 

Більшість держав схилились до думки, що в ранзі послів та посланників повинні 

бути спеціалісти, які бачать зовнішні відносини як єдине ціле, де кожна сфера 

діяльності взаємопов’язана однією ціллю. Як не парадоксально, збільшення 
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спеціалізованого характеру відносин між державами створює необхідність у 

фахівцях з широкого спектру питань, які раціонально організовують роботу 

вузькоспеціалізованих співробітників [210]. 

Більшість відомств закордонних справ не розглядають багатосторонню 

дипломатію як окрему спеціалізацію, багато постійних представників при ММУО 

в Нью-Йорку і Женеві мали досвід роботи на двосторонньому та 

багатосторонньому рівнях, при чому більше саме на двосторонньому. З іншої 

сторони, є зовсім не раціональним для невеликих дипломатичних служб 

забезпечувати, щоб всі їх посадові особи мали спеціальні навички, які 

використовуються в окремих галузях. Але ще більшою помилкою 

використовувати це як аргумент на користь зміни вимоги про необхідність 

оволодіння як мінімум двома іноземними мовами. Тим не менш, спостерігається 

збільшення значимості функціональної спеціалізації в роботі сучасного 

дипломата. 

Сьогодні постає питання про швидку та якісну підготовку дипломатичних 

агентів для виконання своїх функцій. Уже згадуваний Форін Офіс, наприклад, 

враховуючи сучасні реалії та нові напрямки розвитку міжнародних відносин, 

почав пропонувати дипломатам-початківцям невеликі спецкурси зі світової 

економіки та фінансів, методики використання інформаційних технологій в 

дипломатії тощо, оскільки, як зазначалося, у Великій Британії не існує 

спеціалізованого навчально закладу, який готує дипломатів. Таким чином, 

відповідаючи на виклики сучасного міжнародного розвитку, Велика Британія не 

пішла по шляху утворення нових, паралельних дипломатичній службі структур, а 

навпаки, надала перевагу традиційним основам дипломатичної діяльності та 

вимогам до дипломата. В результаті дипломатичний апарат залишається цілком 

компактним, маневренним та недорогим [351]. При цьому зберігається 

«елітарність» дипломатичного апарату та висока кваліфікаційна підготовка 

професіоналів. 

Інші школи дипломатичної служби мають спеціальні навчальні заклади, які 

готують спеціалістів у цій сфері: Національна школа адміністрації у Франції, 
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Дипломатичний інститут в Італії, Дипломатична школа в Німеччині, Інститут 

міжнародних відносин та Дипломатична академія в Росії, в яких слухаються 

спеціальні курси з міжнародного права, економіки та інвестицій, міжнародних 

організацій тощо. Зазвичай, навчання в таких установах  необхідне для просування 

по службі на більш високі посади. 

Отже, виходячи з того, наскільки серйозно відносяться держави до підбору 

кадрів на дипломатичну службу, варто зауважити, що сучасний посол 

залишається не менш важливою фігурою в дипломатичній практиці, як це було 

раніше, єдине, що змінюється, як і у всій дипломатії – це його функції та методи 

їх виконання. 

Посол – це єдиний представник держави, який нa регулярній основі має  

практично безпосередній доступ до всіх керівних кабінетів і осіб, що приймають 

рішення в країні перебування. B умовах України це єдиний представник 

держави, що може за кордоном запросити ключових діючих осіб в будь-якій 

сфері, цікавої з точки зору національних інтересів, на прийом, фуршет, ланч чи 

робочий сніданок, обговорити з ними у неформальній обстановці спільні теми. 

Це єдиний представник держави, який може регулярно з'являтися в ЗМІ країни 

перебування, пояснюючи політику власної держави [112 с. 26]. Врешті, єдиний 

представник держави, який ледь не щодня має можливість сприяти створенню її 

позитивного іміджу в країні акредитації.  

B сучасних умовах до довгого переліку характеристик посла за Г. 

Нікольсоном все більше додається мистецтво спілкування з мас-медіа та 

комунікабельність, без яких сучасний посол навряд чи зможе повною мірою 

використовувати нові можливості сучасних ЗМІ [52, с. 490]. 

Посол все більше має справу з мас-медіа, a якщо вони не виявляють 

цікавості по відношенню до посла, тo це має стати приводом замислитися, чи 

доходить його діяльність взагалі до людей за межами очолюваної ним місії. 

Статс-секретар МЗС ФРН В. Ішингер заявляв, що «в майбутньому Німеччині 

потрібні будуть посли, здатні політичними методами зсередини впливати на 

процес формування і прийняття рішень в країні перебування. Він має не лише 
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володіти мовою країни перебування. Він повинен бути в змозі брати участь в 

публічних політичних дискусіях і ток-шоу. Він повинен бути PR-агентом нової 

генераціі» [117, с. 130]. 

Сьогодні посол перетворюється на посередника між двома націями в 

широкому розумінні цього слова. За даними Ш. Кроненбурга, більша частина 

робочого часу «середньостатистичного» німецького посла витрачається на 

зустрічі з представниками партій, профспілок, церков, армії тощо. B той час як в 

політичній сфері їх функціі часто зводяться до суто адміністративного рівня 

[125]. 

Зникає й інша риса, властива традиційній дипломатії: прив'язка посла до 

столиці, де він акредитований. Про застарілість такої практики свого часу було 

добре сказано в листі президента Дж. Кеннеді американським послам від 29 

травня 1961 р., який є, на нашу думку, одним з найбільш повчальних документів 

такого роду протягом повоєнного періоду. Він писав, зокрема: «Практика 

сучасної дипломатії вимагає детального розуміння не лише урядів, але й народів, 

їх культур та інститутів. Тому сподіваюся, що ви сплануєте свою роботу таким 

чином, щоб мати час для подорожей за межами національної столиці. Лише в 

такий спосіб ви досягнете близьких, особистих зв'язків, які виходять за межі 

офіційних дипломатичних кіл і створюють передумови для співчутливого і 

коректного розуміння всіх сегментів країни акредитаціі» [72, с. 209]. Поняття та 

практику «виїздного посла» в німецькій дипломатичній службі описує і О. 

Щерба в своїх наукових роботах [148]. 

Завдання менеджменту інформації, яке лягає нині на посла, передбачає, 

що він повинен виявляти більшу активність в обох напрямках –  інформуючи 

свій уряд і поширюючи інформацію про власну країну в країні перебування. 

Використання можливостей сучасних засобів комунікації, таких як Інтернет, 

повинно поєднуватися з компетентністю та обізнаністю, без яких сучасний посол 

не зможе добре орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Одночасно посол продовжує залишатися представником власного уряду в 

країні акредитації, який в будь-якій ситуації має забезпечувати перебування 
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делегацій, що прибувають із «центру». Репрезентативна роль посла, як і 

менеджмент інформації, також має два виміри. Він повинен гідно представляти 

інтереси власного уряду при одночасному дотриманні лояльності по 

відношенню до країни перебування, без чого він не користуватиметься там 

достатнім рівнем довіри і, відповідно, не зможе достатньо ефективно виконувати 

покладені на нього функції. Користуючись «економіко-дипломатичною» 

термінологією колишнього посла ФРН y США статс-секретаря МЗС ФРН Б. фон 

Штадена, «посол, звичайно, не є неупередженою стороною, але незважаючи на 

це, він до певної міри є «чесним брокером» між двома країнами» [117, с. 165]. 

Слід відзначити, що в цілому і участь посла в переговорному процесі, одна 

із його традиційних базових функцій, також нині більше нагадує діяльність 

керівника сервісного підприємства. Посол, задіяний нині значно меншою мірою, 

ніж раніше, в міжурядових та міждержавних контактах, відповідає за іншу 

виключно складну і відповідальну ділянку: дещо спрощуючи, він має 

забезпечити підготовку і проведення переговорів та ефективне виконання 

прийнятих рішень. 

Розширення сфери дипломатії призвело до використання в дипломатичній 

роботі спеціалістів різних напрямків. Наприклад, в Німеччині, Великій Британії, 

США зовнішньополітичні відомства запрошують на роботу психологів, 

математиків, лікарів, фінансистів, екологів та активістів громадянських 

організацій. 

Отже, еволюція системи міжнародних відносин вимагає адаптації та змін 

від традиційної дипломатії, її форм ведення та структурної організації. Але, в 

свою чергу, основні постулати дипломатії залишаються незмінними, лише 

адаптовуються до сучасних вимог. Це свідчить про важливість усталеної 

століттями практики ведення зовнішніх справ та про її обов’язковість незалежно 

від інтенсивності сучасних процесів трансформації світу. 

В умовах інформаційної революції стає популярною ідея підтримання 

відносин з іншими державами безпосередньо з відомств закордонних справ. 

Інколи мова йде про свого роду повернення до практики середньовіччя – 
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посольств ad hoc. Так, останнім часом в Норвегії та Швеції практикується 

інститут «виїздного посла», який постійно перебуває в МЗС своєї країни і 

виїжджає по мірі необхідності в країни, де він акредитований. 

Оптимізація – одна з проблем, яка постійно потребує реформування 

дипломатичної служби в тій чи іншій країні. Дослідження змісту різних 

пропозицій в цьому напрямку свідчать про бажання виявити ступінь 

необхідності повноцінного дипломатичного представництва в певній країні. 

Адже в маленьких державах інколи достатня присутність двох-трьох дипломатів, 

що дозволить значно скоротити дипломатичний апарат. Американські експерти, 

наприклад, пропонують заснувати інститут так званих magnet embassies, тобто 

невеличких посольств з функціональною спеціалізацією. В кризових ситуаціях 

центральне відомство має бути готовим оперативно та гнучко посилити ці 

представництва необхідним персоналом. В МЗС Великої Британії не 

виключається можливість врахування рекомендацій міністерства фінансів щодо 

закриття певного числа консульств, замінивши їх гарячою телефонною лінією 

для тих, хто має потребу в консульських послугах, з урядовцями Лондона. 

Інноваційний характер сучасної дипломатії призводить до поширення 

нетрадиційних форм підтримання відносин, що розширює практику діяльності 

дипломатичного агента. Це – «місії з питань власності», «представницьке бюро» 

або «бюро зв’язку», «секція інтересів». Вони дозволяють зберегти безпосередні 

дипломатичні контакти за допомогою дипломатичних установ третіх країн 

навіть при відсутності офіційних дипломатичних відносин між двома державами. 

Наприклад, Велика Британія та Лівія після розриву дипломатичних відносин у 

1984 р. і до їх відновлення у 1999 р. зберігали при посольствах третіх держав свої 

«секції інтересів», така ж практика використовувалась США і Кубою до 2015р. 

Після розриву дипломатичних відносин між Росією та Грузією у 2008 р., 

посольство Швейцарії в Грузії предстваляло інтереси Росії в цій країні. 

Висновки до 2-го розділу 

Глобалізаційні процеси вплинули на всі сфери політичного та соціального 

життя. Дипломатії потрібно пристосовуватись до нових форм ведення 
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міжнародних відносин, адаптуючи класичну дипломатію до викликів нового 

тисячоліття, впроваджуючи нові засоби ведення дипломатії.   

Проведений аналіз показує, що міністерства закордонних справ 

продовжують займати важливе місце в менеджменті дипломатії держави. Хоча їх 

майбутнє багато в чому залежить від того, наскільки вони зможуть перетворитися 

в організацію, здатну постійно еволюціонувати, переосмислювати своє 

призначення та пристосовуватись до сучасних реалій. 

Трансформаційні процеси в світі зумовили зміни структури та функцій 

закордонних дипломатичних представництв, їх пристосовування до завдань 

сучасності. З’являються нові підрозділи, які займаються культурними, 

економічними питаннями, до роботи посольства залучаються вузькоспеціалізовані 

фахівці. Інформаційна революція та збільшення потреби користування мережею 

Інтернет стали каталізатором утворення віртуальних посольств, впровадження 

електронного листування з центром. З однієї сторони, це дало змогу оптимізувати 

процес збору даних та прискорити швидкість передачі інформації, з іншої, як це 

показав скандал з відомим сайтом Вікілікс, недостатній захист електронної 

інформації може призвести до її витоку та, як наслідок її оприлюднення, до 

непередбачуваних результатів. 

Зміна засобів ведення дипломатії веде за собою і зміну ролі 

дипломатичного агента. Очевидно, що в ХХІ ст. вимоги до дипломата значно 

підвищаться. Не маючи рутинної діяльності щодо збору інформаційних даних 

дякуючи технологічному прогресу,  дипломат нової формації повинен проявляти 

себе передусім як досвідчений аналітик, менеджер та координатор. Значною стає 

його роль посередника між офіційною та неурядовою дипломатією, його 

здатність виявити та мобілізувати неурядові ресурси для досягнення державних 

цілей. Та понад усе, дипломат нового покоління повинен розраховувати, коли і 

яким чином урядові дипломатичні ресурси можуть бути представлені іншим 

акторам для реалізації цілей на міжнародній арені. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗШИРЕННЯ ФОРМАТУ СУЧАСНОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

Дипломатія на межі  ХХ-ХХІ ст. переживає глибокі зміни. Традиційна 

дипломатія еволюціонує, пристосовуючись до нових умов функціонування в 

рамках системи міжнародних відносин. Особливості світового глобалізаційного 

розвитку суттєво вплинули на дипломатію. Тут, передусім, слід вказати на 

динамічну зміну характеру міжнародних відносин, яка спонукає дипломатію 

швидко та адекватно реагувати на те, що відбувається. З розширенням 

дипломатичного середовища та активним залученням МНУО, ТНК, діаспор, 

регіональних державних влад до міжнародного спілкування постає питання про 

взаємодію між державними та недержавними акторами в дипломатичній практиці. 

В цьому контексті видозмінюються традиційні форми та характер дипломатичної 

діяльності. Багатоплановість системи міжнародних відносин, глобальний масштаб 

багатьох проблем, все більше взаємопереплетіння внутрішньої та зовнішньої 

політики призводять до того, що великого значення набуває багатостороння 

дипломатія в різних її вимірах та формах.  

 

3.1 Поява нових акторів в сучасній дипломатії  

Функції дипломатії, які раніше були прерогативою зовнішньополітичних 

відомств і в основному здійснювалися посольствами, у наш час нерідко 

реалізуються через  різні державні і часто навіть через недержавні канали. На 

арену дипломатичної діяльності виходять парламенти. Досвід першого десятиліття 

ХХI ст. переконливо показує, що міжнародна парламентська взаємодія – органічна 

частина загального міжнародного порядку, а парламентська дипломатія – суттєвий 

інструмент дипломатичної діяльності країни. Проводити таку діяльність стало 

можливим внаслідок посилення багатьох процесів на міжнародній арені. Серед 

них – процес глобалізації та інтеграції (регіоналізації) співробітництва держав, 

існування загальносвітових проблем, що вимагають активних дій (від роззброєння 

до боротьби з пандеміями, від ліквідації наркоторгівлі до забезпечення військово-

політичної і продовольчої безпеки), десуверенізації і відповідальність держав 



107 
 

 
 

перед сучасними викликами і погрозами, оптимізація роботи багатосторонніх 

інститутів. Існують Парламентські Асамблеї в Раді Європи (ПАРЄ), ОБСЄ, НАТО, 

СНД, ОЧЕС, Євросередземноморська парламентська асамблея, куди делегуються 

представники національних парламентів для участі в прийнятті рішень.  

Структура таких міжнародних утворень повторює структуру парламентів на 

національному рівні. Наприклад, як і в національних парламентах, в 

Європарламенті та в ПАРЄ працюють фракції, сформовані за політичною 

орієнтацією їх членів – так звані «політичні групи». В даний час в ПАРЄ таких 

груп 5: Соціалістична група, Європейська народна партія, Альянс лібералів і 

демократів, Європейська консервативна група і Об'єднані європейські ліві [295]. В 

Європарламенті їх 8: Група Європейської народної партії (християнські 

демократи), Група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у 

Європейському парламенті, Група Європейських консерваторів і реформістів, 

Група Альянсу лібералів і демократів за Європу, Конфедеративна Група 

Об'єднаних європейських лівих ( Nordic Green Left), Група зелених/Європейський 

вільний альянс, Європа свободи та демократії, Європа націй і свободи [336]. 

Також подібно національним парламентам у ПАРЄ є комісії за напрямками 

діяльності. Найбільш значимі з них - Комісія з політичних питань, Комісія з 

правових питань та прав людини, Комісія з виконання державами своїх 

зобов'язань. 

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. 

Так, міжпарламентське спілкування відбувається за рахунок активної участі у 

парламентських асамблеях міжнародних організацій, серед яких можна виділити 

вище згадані ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ, Євро-середземноморську парламентську 

асамблею.  

Значну роль у міжпарламентському спілкуванні відіграє 

Міжпарламентський Союз – міжнародна організація, заснована у 1889 р.,  до 
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складу якої входять національні парламенти 163 держав та 10 регіональних 

парламентських асамблей, які мають статус асоційованого члена. Організація має 

постійних спостерігачів у Генеральній Асамблеї ООН та має консультативний 

статус при ЕКОСОР [241].  Основними сферами діяльності виступають розвиток 

демократії, міжнародний мир та безпека, забезпечення сталого розвитку, права 

людини та гуманітарне право, гендерний фактор в політиці, освіта, наука і 

культура. 

На нашу думку, ми знаходимося тільки на початку довгого процесу 

самовизначення парламентської дипломатії, її цілей та завдань. Однак, вже 

сьогодні можна констатувати, що міжпарламентське спілкування – це ще один 

метод взаємодії держав, який є дієвим засобом ведення міжнародної діяльності 

держав.  

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 акторів сучасного дипломатичного 

середовища. Профільні міністерства все частіше беруть участь у політичному 

діалозі з відповідними міністерствами інших країн. Зі зростанням використання 

конференц-зв'язку та полегшенням міжнародного спілкування, ці міністерства 

ставлять під сумнів традиційну провідну роль МЗС в питаннях міжнародних та 

міждержавних відносин. Вони поступово підривають монополію МЗС на ведення 

зовнішньоекономічної діяльності, особливо у спілкуванні з профільними 

міжнародними структурами. Наприклад, Міністерство економіки тісно контактує з 

МВФ або Світовим банком, Міністерство зв'язку – з Міжнародним союзом 

електрозв’язку, Міністерство праці – з Міжнародною організацією праці, а 

Міністерство торгівлі – з СОТ. 

Зіткнувшись з питанням ведення міжнародної діяльності іншими 

відомствами своєї країни, перед МЗС стояла дилема або спробували зменшити 

роль інших міністерств на міжнародній арені, або поступово прийняти другорядну 

роль на міжнародних зустрічах. В ряді країн МЗС домоглися успіху в перетворенні 

своєї ролі від виключної відповідальності за зовнішньоекономічну політику до 
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ролі координатора розробки міжвідомчої зовнішньоекономічної політики. Така 

більш консультативна роль дозволяє профільним міністерствам брати участь в 

розробці переговорних позицій, в той же час залишаючи дипломатичних 

працівників МЗС офіційно відповідальними за національні делегації на 

міжнародних економічних зустрічах [142]. 

В сучасному світі різко зросла тенденція до децентралізації влади та 

передачі повноважень від центрального уряду регіональним державним органам 

влади. Особливо виразно це проявляється в низці країн-членів ЄС, через принцип 

субсидіарності або через пряму передачу влади, як у випадку Великої Британії, яка 

передала певні державні повноваження від центрального уряду Шотландії та 

Уельсу. Тренд більш широкого регіонального самоврядування також призвів до 

більш активної участі регіональних та місцевих організацій у вирішенні питань, 

традиційно монополізованих центральними або федеральними органами влади. 

Замість того, щоб проходити довгий шлях розв’язання своєї проблематики через 

переговори на рівні урядів, нещодавно уповноважені регіональні та місцеві органи 

влади почали розвивати свої власні міжнародні зв'язки і робити спроби 

підтримувати окремі механізми для задоволення своїх локальноспецифічних 

інтересів, будь-то економічні, екологічні або соціальні .  

Наразі спостерігається тенденція, що представники місцевих і регіональних 

утворень все більше прагнуть поповнити число нових акторів дипломатії і 

домогтися статусу суб'єкта міжнародних відносин. Участь субнаціональних 

акторів в міжнародних відносинах знаходить свій вияв у розвитку дипломатії 

регіонів (парадипломатія, протодипломатія). Однак, держава як і раніше 

залишається головним гравцем дипломатії, і ніде поки що міжнародна діяльність 

не перетворилася в виняткову компетенцію регіонів. Наприклад, як і раніше в усіх 

європейських країнах головну, а також координуючу роль в проведенні 

зовнішньополітичних акцій відіграє центральний уряд. У більшості країн саме з 

центральними органами державного управління регіони, як правило, зобов'язані 

погоджувати свої зовнішні зв'язки та комерційні угоди. 
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Звертаючись знову до європейської практики, варто відзначити, що області, 

що знаходяться в напружених відносинах з власним урядом (в результаті 

політичних розбіжностей, або претензій на більшу, ніж це передбачено 

національним законодавством, автономію), одними з перших почали 

використовувати цей інструмент. Вони були одними з перших, хто заснував свої 

представництва в Брюсселі. Це каталонці і баски (причому обидва представництва 

не мали офіційного статусу, бо це суперечило б державним законам Іспанії), 

Уельс, Шотландія і Північна Ірландія. 

У той же час контури цих представництв аж ніяк не ідентичні. Вони 

розрізняються за розмірами, кадровим та фінансовим ресурсам, виконанням 

завдань і напрямів пошуку партнерів. Так, досить великі мають в своєму 

розпорядженні чималі кошти і цілком можуть бути прирівняні до свого роду 

«міні-посольств». Вони мають у своєму розпорядженні фахівців в кожній 

конкретній сфері і активно беруть участь в роботі інститутів ЄС.  До такого роду 

представництв відноситься, наприклад, регіональне посольство Каталонії.  

Іноді представництво успішного регіону багатофункціональне. У ньому 

працюють як представники регіональних та місцевих органів влади, так і 

регіональних торговельних палат, асоціацій промисловців, профспілок, освітніх 

установ. Регіони бідніші відкривають в Брюсселі міні-офіси (прикладом можуть 

служити офіси грецького Епіру або італійської області Молізе). 

Отже, велике число європейських регіонів, областей, провінцій, які є 

значущими муніципалітетами, прагнуть сьогодні бути представленими в ЄС. 

Дипломатії регіонів сприяло створення в рамках європейських структур різних 

структурних регіональних фондів і Комітету регіонів. У свою чергу, в цілому ряді 

європейських країн були прийняті відповідні закони, що регулюють міжнародну 

діяльність регіонів. 

Регіональні уряди, як , наприклад, влада німецьких земель, відкривають свої 

представництва в Брюсселі, щоб впливати на процес прийняття рішень в органах 

ЄС з зацікавлених питань. Такі ж тенденції можна спостерігати і в країнах, що не 

входять в ЄС, як Швейцарія, представництва більшості кантонів цієї країни також 
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відкриті в Брюсселі, хоча Швейцарія не є членом ЄС [168]. Залишається фактом в 

сучасній дипломатичній практиці, що участь субнаціональних суб'єктів у 

міжнародних відносинах ще більше ускладнює питання консолідації національної 

зовнішньої політики (і особливо в частині зовнішньоекономічної проблематики) і 

являє собою додаткову проблему для МЗС як основного органу міжнародного 

спілкування. 

Сучасні дослідники дипломатії та дипломати-практики звертають увагу на 

зростаючу роль діаспор у міжнародно-політичних процесах як інструмету впливу 

на політику держави «з середини». У більшості країн, які мають діаспори за 

кордоном, існують спеціальні державні органи для підтримки зв’язку з ними, адже 

діаспори – це невикористаний потенціал у дипломатії як інструменту реалізації 

державних інтересів [264 p. 48-56]. 

Для деяких відносно невеликих держав, діаспора іноді може мати більшу 

чисельність, аніж населення самої держави – наприклад, діаспори Вірменії, 

Ірландії або Мальти. В таких випадках, діаспора може стати важливим фактором у 

внутрішній політиці держави, вихідці з якої живуть за кордоном. Це також додає 

їм вагомості за кордоном та можливості бути почутими, впливати на політику 

держави, в якій вони проживуть, особливо щодо питань, які торкаються країни, з 

якої вони приїхали.  

Як зазначає російський дослідник американської політики А. Уткін, в 

розвинених державах, передусім США, відбувається своєрідне дроблення 

зовнішньополітичної стратегії між елітою і суспільством [135, с. 256]. Зокрема, це 

виражається в лобістській діяльності діаспор.  

Так, американці польського походження доклали великих зусиль, щоб 

побачити Польщу в НАТО. Біженці з Куби суттєво вплинули на політику 

Вашингтону, спрямовану на поновлення відносин між країнами. Китайське лобі 

здійснює значний вплив на уряд в питаннях щодо відносин з КНР. В цілому, 

діаспори готують переконливі аргументи, аналітичні матеріали, пропонують 

кандидатів для дипломатичних місій і навіть рекрутів у волонтери. Діаспори 

здійснюють великий вплив на американську політику в Греції та Туреччині, 
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країнах Закавказзя та Близького Сходу. Вагомою була їх роль в дипломатичному 

визнанні Македонії, підтримці Хорватії, прийнятті рішень щодо введення санкцій 

проти Куби та ПАР. Ірландська спільнота в США зіграла не останню роль у 

підписанні Англо-ірландського договору 1997 р. Хоч інколи, як підкреслює А. 

Уткін, це йде всупереч загальнонаціональним інтересам США [135, с. 278].  

Ізраїль є класичним прикладом держави, яка активно використовує діаспори 

у вирішенні економічних та політичних питань, враховуючи те, що відповідно до 

постулатів іудаїзму всі, хто сповідує цю релігію, мають автоматичне «право на 

повернення» до Ізраїлю. Глобальна єврейська громада мобілізує себе на користь 

Ізраїлю для політичної, матеріальної та моральної підтримки [326]. В США 

єврейське лоббі – це сильна політична сила, яка також домінує в ЗМІ та широких 

верствах бізнесу. Враховуючи цей фактор, позиція США з питання арабо-

ізраїльського конфлікту є відповідною. З точки зору дипломатії діаспори, Ізраїль 

використовує методи, які не доступні для інших держав, тому що вони не можуть 

мобілізувати таку ж велику політичну підтримку [173]. 

Китай традиційно має сильну присутність в Південно-Східній Азії через 

свою бізнес-спільноту, в основному нащадків південних китайських мігрантів. В 

деяких країнах вони контролюють значну частину в торгівлі і промисловості [178]. 

У Сінгапурі більше 70 % населення має китайське походження, хоча уряд має 

державні програми, спрямовані на уникнення ідентифікації держави з Китаєм, 

навіть в соціальних чи культурних аспектах. Таїланд унікальний тим, що протягом 

більше трьох століть, китайська громада стала настільки інтегрована з тайським 

населенням, що наразі важко розрізнити осіб китайського походження. Після 

лібералізації політики Китаю багато китайських студентів вирушили в США, 

Велику Британію, Канаду та Австралію на навчання, десятки тисяч залишилися 

там. Нова хвиля китайської міграції у країни Африки і Латинської Америки в 

даний час у стадії реалізації, китайці мігрують сім’ями та ведуть активну 

підприємницьку діяльність [284]. 

Кенія відносно недавно активізувала свою діяльність в сфері дипломатії 

діаспори і створила відповідний структурний підрозділ в МЗС, спрямований на 
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співпрацю зі свою етнічною спільнотою, особливо в США та інших розвинених 

країнах (1,8 млн кенійців живуть за кордоном). Як і в багатьох інших державах, що 

розвиваються, ця політика ґрунтується на бажанні мобілізувати інвестиції з 

діаспори, використовувати їх в якості засобу доступу до технологій [250]. 

Індія за останні 30 років напрацювала власну політику щодо діаспори, 

використовуючи термін «індуси-нерезиденти» («Non Resident Indians») щодо 20 

млн осіб, які живуть за кордоном [305]. У 2004 р. було створено Міністерство у 

справах індусів, що живуть за кордоном для співпраці з представниками діаспори, 

хоча за кордоном дипломатичні представництва і консульства виконують цю 

функцію [270].  

Політична роль, яку можуть відігравати діаспори, відрізняється від 

особливостей держави, в якій вона проживає. Загалом, в  країнах старого світу, де 

домінує одна етнічна спільнота, вихідцям з інших країни набагато складніше 

набути вагомого політичного значення та впливу. Особливим винятком є Велика 

Британія, де всі політичні партії мають кандидатів від громад мігрантів, а також 

від 15 до 20 членів Палати громад є нащадками мігрантів. Стільки ж можна 

нарахувати і в Палаті Лордів. 

Для дипломатичних представництв стає важливим підтримувати постійний 

контакт з лідерами діаспор і звертати увагу на питання, які становлять інтерес для 

країни. На практиці, в рамках такої співпраці вигоду можуть отримати обидві 

сторони. Наприклад, після ядерних випробувань, проведених Індією та 

Пакистаном в травні 1998 р., США почали процедуру введення санкцій відповідно 

до свого законодавства. Індія зі своєї сторони звернулась до лідерів США з 

запрошенням здійснити візит до Індії для обговорення цього питання, опираючись 

на підтримку діаспори в США. В результаті інтенсивного діалогу на офіційному 

рівні, який відбувся в 2000-2001 рр., в 2007 р. було підписано угоду між Індією і 

США з цивільного ядерного співробітництва. Сильна індійська діаспора (яка 

виросла до близько 3 млн осіб в 2010 р.) активно підтримувала цей діалог, що 

призвело до поглиблення двосторонніх відносин [305]. 
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Діаспори також часто беруть участь в політичних процесах країни 

перебування і країна, вихідцями з якої вони є, може використовувати цю силу для 

лобіювання власних інтересів не лише на дипломатичному, а й на 

внутрішньополітичному рівні. Однак, інколи погляди діаспори можуть не 

збігатись з державною політикою, на що державі також варто звертати увагу.    

Порівняно з політичним впливом, представляти економічні інтереси для 

діаспори легше, особливо якщо мігранти досягли значного підприємницького 

успіху. По-перше, бізнесмени серед діаспори відносно легко можуть переконати 

інвестувати та розвивати бізнес на батьківщині, за умови, що законодавче та 

економічне середовище в материнській країні сприяє цьому. По-друге, можна 

очікувати, що представники діаспори інвестуватимуть в цінні папери та інші 

фінансові інструменти держави. По-третє, підприємці діаспори можуть бути 

помічниками у налагодженні експорту та імпорту товарів. По-четверте, якщо 

можливості для бізнесу в країні динамічно розвиваються, діаспора може 

допомогти у залученні на батьківщину необхідних технологій. Нарешті, деякі 

представники діаспори можуть створити проекти допомоги в економіці країни 

свого походження. 

У сфері культури, діаспори відіграють особливу роль у розвитку культурної 

дипломатії. Наприклад, діаспора є першою аудиторією, коли відкривається теле та 

радіомовлення за кордоном, бере активну участь в організації культурних 

фестивалів тощо. Представники діаспори відіграють значну роль в розвитку освіти 

і науки, фінансуючи дослідницькі інститути або поширюючи інтерес до історії та 

культури своєї країни в університетах.  

Роль діаспор в майбутньому буде лише збільшуватись, а тому варто 

виділити наступні тенденції, які є важливими для діяльності дипломатичних 

служб країн походження: розширення кола питань, якими може займатись 

діаспора; розробка двосторонньої політики, використовуючи діаспору як фактор 

позитивного впливу на вирішення питань; пошук новаторських шляхів залучення 

діаспори в різних сферах діяльності, важливих для країни походження, таких, як 

наука, технології або інші професійні галузі; робота держави з розбудови сталих та 
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міцних відносин з наступними поколіннями діаспори, як додатковий інструмент 

державної політики. 

Західні країни, в яких існують діаспори з країн, що розвиваються, 

використовують їх потенціал і для своєї вигоди. Їх представників посилають 

керувати своїми дочірніми компаніями, а МЗС включає до складу закордонних 

дипломатичних місій, що дозволяє отримати кращий результат, оскільки такі 

представники краще розуміють економічні, політичні та ментальні особливості 

країни. 

Традиційна дипломатична служба зіткнулася з необхідністю вступати в 

контакти та взаємодіяти з новим дипломатичним середовищем, яке все серйозніше 

заявляють про себе на міжнародній арені. 

Сьогодні якісно нових обрисів набувають міжнародні міжурядові 

організації, які можуть виступати не тільки як майданчик для багатосторонньої 

дипломатії. ММУО найвищого, політичного рівня інтеграції стають повноцінним 

актором міжнародних відносин, представляючи спільну позицію держав-членів на 

міжнародній арені. Яскравим прикладом тенденції перетворення ММУО на актора 

міжнародних відносин можна назвати ЄС. Високий ступінь політичної інтеграції 

держав в структури ЄС, делегування їм ряду державних повноважень призвели до 

створення власної дипломатичної служби, яка діє від імені всіх учасників 

організації. Вступ в силу Лісабонського договору у 2009 р. започаткував посаду 

Верховного представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки, започаткував 

процеси створення скоординованого механізму співробітництва держав-членів ЄС 

з іншими державами. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та 

політики безпеки поряд із своєю дипломатичною посадою виконує обов’язки віце-

президента Комісії ЄС, що підтверджує його високе місце в системі управління 

організацією [358]. На дипломатичній арені представлені як кожна держава-член 

організації, так і ЄС як спільний фронт у міжнародних відносинах. Наразі, на веб-

сторінці Європейської служби зовнішніх зв’язків можна знайти численні заяви від 

імені ЄС з приводу відносин з Туреччиною, ситуацією в Південному Судані чи 

боротьби з ІДІЛ тощо [329].  
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Слід зауважити, що роль багатосторонньої дипломатії при цьому не 

зменшується, високоінтегровані ММУО як інститут міждержавного 

співробітництва якісно трансформуються, набуваючи нових функцій та 

повноважень, що є предметом для подальшого вивчення. Детальніше місце 

ММУО та багатосторонньої дипломатії розглядаються в наступному розділі. 

Новим актором в сучасній дипломатії виступають міжнародні неурядові 

організації (МНУО). Створені фізичними чи юридичними особами, МНУО є 

ефективнішими виразниками інтересів людей у сфері вирішення глобальних 

проблем, ніж урядові, дії котрих багато в чому детермінуються 

короткостроковими інтересами політичного циклу [146]. Цілі створення МНУО 

різноманітні: політичні, гуманітарні, економічні чи науково-технічні, але спільним 

залишається їх завдання – вплинути на політику уряду та виправити прогалини в 

тій чи іншій сфері діяльності держави. На 2013 р. за даними Союзу міжнародних 

асоціацій існувало 58588 МНУО [341].  

Діяльність МНУО, яка направлена на пошук та вироблення відповідей на 

питання, які були колись виключно прерогативою традиційних державних 

суб'єктів, робить їх все більш помітними у сучасному дипломатичному 

середовищі. Наприклад, «Грінпіс», «Міжнародна амністія» та інші організації 

використовують свій технічний потенціал, організаційну гнучкість та інші зв’язки, 

щоб вплинути на розв’язання міжнародних проблем на більшості етапах їх 

розвитку – від визначення проблеми до втілення стратегії її вирішення. 

Присутність і вплив МНУО демонструє, що сучасна дипломатія є не просто 

взаємодія суверенних, територіальних держав, адже зростаюче число МНУО та їх 

широка діяльність дають можливість припускати, що тепер вони є невід'ємною 

частиною сучасного дипломатичного середовища. 

В певній мірі можна говорити про те, що МНУО в якості важливих 

соціальних інститутів, встановлюючи та розвиваючи інтенсивні контакти в рамках 

багатовекторної дипломатії, заповнили «порожні місця», що існували в дещо 

«забюрократизованій» дипломатії. 
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Спеціальна компетенція більше не являється виключною прерогативою 

урядів. Неурядові актори часто мають таку інформацію та таких експертів, яку 

важко отримати багатьом урядам через слабке фінансове забезпечення. У  зв’язку з 

цим,  існує виражена тенденція до формування «наукових спільнот» чи 

«експертних груп», які діють на транснаціональній основі. Як стверджують К. 

Хілл та І. Бішоф, в цьому нестабільному середовищі, яке виникло після закінчення 

«холодної війни», зв’язки урядів з МНУО та центрами досліджень (“think tanks”) 

стають все більш необхідними [245]. МНУО потребують підтримки контактів з 

урядами та міжурядовими організаціями для отримання інформації та щоб надати 

більшої ваги своєму визначеному курсу.   

Взаємна необхідність одного в одному – урядів та МНУО – породжує 

складні та контроверсійні взаємовідносини. Найбільш радикально налаштовані 

представники цих організацій вважають, що, встановлюючи тісні зв’язки з 

урядовими структурами, МНУО можуть втратити обличчя. Наприклад, коли була 

висунута пропозиція щодо створення в рамках ООН форуму громадянського 

суспільства, деякі представники МНУО виступили з заявою, що громадянське 

суспільство, яке спонсується державними інститутами, перестає бути 

громадянським, а МНУО перетворюються на проурядові комітети. Дане питання 

не повністю освітлене в науковій літературі та вимагає подальших досліджень.  

В той же час, взаємовідносини держави з неурядовими акторами 

розвиваються як в руслі співробітництва, так і в конфліктному середовищі. 

Публічні кампанії «Грінпіс» відображають, наскільки напруженими можуть 

інколи стати відносини між урядами і МНУО. З цієї причини уряди часто 

намагаються обмежити дипломатичну діяльність МНУО. Наприклад, у Великій 

Британії МНУО активно брали участь у підготовці конференції з прав жінок, 

однак через обструкцію Міністерства зайнятості їх представники не увійшли до 

складу офіційної делегації до Копенгагену [177, p. 104]. 

В цих умовах «дипломатія-каталізатор», тобто взаємодія урядових з 

неурядовими акторами, потребує реформування системи реагування та розробки 

таких якостей, як гнучкість в умовах еволюції міжнародної системи, вміння, 
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переслідуючи свої власні інтереси, привертати на свою сторону опонентів [30, с. 

132]. 

При цьому важливо мати на увазі ту обставину, що змінюється сам характер 

переговорів. Адже в дипломатичній практиці офіційні особи, які їх ведуть, як 

правило, обмежені строгими рамками інструкцій, часто гальмують хід самого 

переговорного процесу. Зазвичай досягненню позитивних результатів 

допомагають прийоми так званої «другої доріжки дипломатії», яка має на увазі 

організацію зустрічей учасників переговорів в неформальній обстановці, а також 

практику неформального посередництва для вивчення позицій та пошуку 

адекватних рішень [30, с. 159]. 

В наш час вплив роботи МНУО на результати політичних процесів набув 

більш масштабний характер, внаслідок чого їх діяльність отримала свій напрямок 

в дипломатії – «друга доріжка дипломатії», відмінний від її «першої доріжки» – 

офіційної дипломатії [201]. Діяльність на «другій доріжці дипломатії» орієнтована 

головним чином на врегулювання проблемних чи конфліктних ситуацій. 

Основними завданнями вказаного напряму є формування робочих відносин між 

представниками конфліктуючих сторін на особистому рівні, підвищення 

адекватності усвідомлення, формування уявлень про конфлікт із точки зору 

протилежної сторони та розробка стратегій врегулювання конфлікту, але в 

обмеженому обсязі у вигляді  можливих варіантів рішень. Також виділяються три 

основні взаємопов’язані сфери діяльності в рамках «другої доріжки дипломатії»: 

перша сфера орієнтована на проведення неофіційних зустрічей між 

представниками конфліктуючих сторін; друга – на здійснення впливу на 

громадську думку для того, щоб на рівні суспільної свідомості змінити образи 

конфліктуючих сторін; третя – на спільний економічний розвиток [233]. 

Представники «другої доріжки дипломатії» підкреслюють, що на відміну від 

офіційної дипломатії тут виключається можливість застосування заходів впливу та 

директивних заходів, зокрема й санкцій чи застосування інших заходів тиску. 

Спочатку були спроби протиставити вказані два напрями дипломатії, однак 

потім дедалі частіше стали приходити до висновку, що вони не виключають, а 
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взаємодоповнюють один одного. Проведення неофіційних зустрічей між 

представниками конфліктуючих сторін не можуть розглядатися як альтернативи 

дипломатичним і політичним переговорам [30, с. 120]. Найшвидше, вони 

використовуються під час підготовки до проведення офіційних переговорів. З 

іншого боку, необхідно враховувати те, що орієнтація на пошук згоди на 

офіційному рівні полегшує проведення зустрічей в рамках другого напряму 

дипломатії. У зв’язку з вищевикладеним було виділено й третій напрям – 

багатодоріжкову дипломатію (Multi-Track Diplomacy). Однак у цілому проблема 

того, як має взаємодіяти офіційна та неофіційна дипломатії та чи повинні вони 

взагалі взаємодіяти, залишається до останнього часу за рамками серйозного 

концептуального аналізу сучасної науки. Дослідження у вказаній сфері тільки 

розпочинаються. 

Ряд науковців дотримуються думки, що МНУО виступають дуже важливим 

актором міжнародних відносин, адже вони позбавлені бюрократичної структури, 

притаманної державі. Держава ж може втратити реальне бачення ситуації у гонці 

за впливом та першістю на міжнародній арені [360, p. 344]. А. Вайт стверджує, що 

роздута система і неефективний характер традиційної дипломатичної бюрократії 

служили тільки, щоб заважати соціальному розвитку та економічному прогресу 

[123, c. 344]. Для Л. Гортенгера та Т. Вейса держави стали або слабкими, або 

недієздатними [360, p. 445]. МНУО здатні надати більше обґрунтованих і надійних 

відповідей на соціальні і політичні проблеми, які виходять за рамки можливостей 

держав приділяти стільки уваги кожному питанню окремо. Вони є невід'ємною 

частиною сучасного політичного ландшафту, і стали активними в політичній 

роботі [223, p. 17]. 

МНУО виступають альтернативою державам та представникам світового 

співтовариства, з їх «власною філософією і перспективами, цілями, відносинами, 

діяльністю, різноманітністю, культурою і членством», і їх власним баченням 

дипломатії [201 p. 5]. Такі організації мають незалежну здатність «розробляти нові 

ідеї; захищати; протестувати, а також мобілізувати суспільну підтримку; 
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використовувати правові, наукові, технічні і політичні методи аналізу певних 

проблем» [272, o. 55]. 

МНУО працюють на національному, регіональному та транснаціональному 

рівнях, насамперед, спрямованих на вирішення економічних, соціальних і 

політичних проблем [247]. Вони впливають на державну політику в сфері 

економіки та підприємництва шляхом вираження підтримки або протесту, ведення 

кампаній, що призводить до поліпшення чи погіршення статусу країни в 

рейтингах з різних сфер її діяльності. Діяльність МНУО набуває нового для себе 

звучання і форми, що можна позначити як власне «дипломатія МНУО». 

Відмінність дипломатії МНУО від традиційної насамперед полягає в тому, що в 

сучасному дипломатичному середовищі питання стратегії та безпеки для них є 

непріоритетними, натомість глобалізаційні процеси змінюють акценти в їх 

діяльності з питань високої політики до питань глобального розвитку [189].  

МНУО також можуть чинити тиск і на ТНК шляхом проведення 

різноманітних кампаній та організації бойкотів, наприклад, МНУО із 35-річним 

досвідом INFACT розкрила ряд зловживань ТНК, які загрожували споживачам і 

суспільству вцілому: від заборони дитячої суміші Нестле в 70-80-х рр. ХХст. до 

бойкоту Kraft Foods, що належить Philip Morris, успішно виборовши конкретні 

зміни в корпоративній політиці і роботі [221; 240]. 

На міжнародному рівні МНУО також відіграють досить велику роль. 

Прийняття Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну (РКБТ) державами-

членами Всесвітньої організації охорони здоров'я є успішним прикладом того, як 

громадський рух може змусити уряди і міжнародні організації діяти спільно в 

рамках міжнародної організації. РКБТ ВООЗ – перший міжнародний договір, 

укладений під егідою ВООЗ 21 травня 2003 р. Конвенція стала одним з найбільш 

стрімко і широко підтриманих договорів в історії ООН [361].  

Найголовніше, МНУО висувають свої альтернативні моделі розвитку, тим 

самим кидаючи виклик існуючій системі відносин. Інтернет-віртуальні спільноти 

дозволяють МНУО об'єднувати зусилля щодо збору ресурсів та інформації про 

події в світі. МНУО приймають активну участь на міжнародній політичній арені і 
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відстоюють свої права на міжнародне представництво, тим самим кидаючи виклик 

здатності МЗС координувати національну економічну політику на міжнародних 

форумах. 

Л. Горднекер та Т. Вейс стверджують, що в ХХІ ст. МНУО візьмуть 

першість у формуванні транснаціонального суспільства нового типу, в якому 

люди та волонтерські асоціації можуть замінити уряди. Вони грають все більшу, 

навіть визначну роль у формуванні громадянського суспільства, яке складно 

державі контролювати [223, c. 453]. МНУО можуть використовувати інструменти, 

які держава не може або не хоче задіяти. Дж. Купер та Б. Хокінг зазначають, що 

держави більше не можуть виконувати ряд функцій у тому обсязі, якого потребує 

суспільство,  і такі організації якраз заповнюють цю прогалину [188, p. 368].  

МНУО змогли заповнити цей простір, оскільки є більш гнучкими, 

відповідальними та ефективними, ніж бюрократична державна система. 

МНУО мають певні переваги, які дають можливість швидше виробляти 

рішення, аналізувати події та формувати пропозиції. По-перше, МНУО мають 

можливість залучати більшу кількість експертів ніж державна дипломатична 

служба. Організації можуть приймати на роботу високопрофесійний та 

досвідчений персонал, багато з яких працювали у ММУО або на державній 

службі. Не обтяжені бюрократичними перепонами, вони значно швидше та 

ефективніше  працюють, тим самим  підіймаючи авторитет організації [224, p. 

448].  

По-друге, МНУО перебирають досвід традиційної дипломатії в організації 

роботи та спілкуванні. Сьогодні, вони всі використовують принаймі елементарні 

дипломатичні інструменти, можуть висловлювати свої інтереси і застосувати свої 

ресурси, щоб вплинути на результат переговорів. Деякі МНУО мають більшу 

можливість вплинути на дипломатичні переговори, ніж малі держави. 

По-третє, МНУО швидше реагують на зміни у ІКТ та активніше 

імплементують їх у свою роботу, ніж держави, яким заважає власний 

бюрократичний механізм. І це значна перевага перед державою, адже, враховуючи 
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темпи інформаційної революції, гнучка структура організацій дає можливість 

швидко впроваджувати нові технології [188, p. 368]. 

По-четверте, МНУО гармонійно співпрацюють з іншими новими акторами, 

наприклад, ММУО, в той час, коли держава має скептичне ставлення щодо 

делегування їм своїх суверенних прав. Так, з 1948р. згідно зі ст.71 Статуту ООН, 

МНУО можуть отримати консультаційний статус при ЕКОСОР [253]. Якщо на 

2006 р. 2476 організацій мали такий статус при ЕКОСОР, то на 1 вересня 2014 р. 

4189 організацій отримали цей статус, що майже вдвічі більше, ніж 8 років тому. 

З різним порядком денним, організаційною структурою та інструментарієм, 

відносини держава-МНУО залишаються не повністю визначеними. Цей взаємний 

дискомфорт можна простежити у критиці держав зі сторони МНУО у їх 

неможливості швидко реагувати на питання глобального характеру. Інституційне 

оформлення відносин між державами та неурядовими організаціями тільки 

формується, і питання його вирішення стає ще більш комплексним та актуальним.  

На нашу думку, держави не були готові до такої швидкої активізації 

діяльності МНУО в кінці 80-х рр. ХХ ст. Однак, незважаючи на надзвичайно 

стрімкий розвиток МНУО, даний феномен не можна вважати революцією у 

діяльності міжнародних організацій. Перші МНУО з’явились більше 150 р. тому – 

Міжнародний Червоний Хрест у 1863р. та Міжнародний Олімпійський комітет у 

1896 р. У 1874 р. налічувалось 32 зареєстровані МНУО, у 1914 – 1083 [154; 157; 

313].  Тому, не можна вважати появу великої кількості МНУО незакономірним 

явищем. 

Зрозуміло, що поява МНУО на міжнародній арені не взмозі вирішити всі 

проблеми людства. Діяльність багатьох з них була досить невдалою [188, p. 367]. 

Тому ефективність діяльності МНУО лежить через співпрацю з державами, а не їх 

конкуренцію. Дж. Купер виділяє функцію МНУО з полегшення та підтримки 

роботи держави [188, p. 372]. Державі вигідно залучити до  вирішення певної 

проблеми громадську організацію, яка вузько спеціалізується на тому чи іншому 

питанні. Уряди також не нехтують можливістю включати до делегацій експертів з 

МНУО, що ще раз демонструє взаємодію державних та недержавних акторів. 
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Акцент діяльності МНУО на соціально-гуманітарних проблемах дає 

можливість державі сконцентруватись на питаннях виключно її компетенції. В 

сучасному світі питання соціально-гуманітарного характеру (low politics) не менш 

важливі, ніж питання миру та безпеки (high politics), і діяльність МНУО тільки 

доповнює державу.  

На думку автора, присутність МНУО у сучасному дипломатичному 

середовищі – це приклад того, як актори можуть використовувати свої можливості 

для досягнення спільних цілей. Їх велика кількість – передусім, це риса сучасного 

дипломатичного середовища, яка підтверджує бажання держав та МНУО 

приділяти не менше уваги питанням, направленим на збереження світу та 

глобальне процвітання. А тому необхідно все більше акцентуватися не на 

ворожому ставленні держави до МНУО, а на їх співпраці, використання 

можливостей обох сторін задля спільної мети. 

Варто наголосити на ролі ТНК в сучасних міжнародних відносинах. 

Розширення сфери ринкової економіки, економічна лібералізація, збільшення 

торгівлі і інвестицій, активізація ТНК, інвестиційних груп, банків впливають на 

форми і методи дипломатії. Вплив здебільшого здійснюється шляхом збільшення 

ролі абсолютних переваг в процесах міжнародної взаємодії, що, в свою чергу 

стимулює міжнародне співробітництво і збільшує ступінь взаємозалежності. 

Можна сказати, що розвиток світової економіки сприяє стабілізації тієї частини 

міжнародної системи, що складається з учасників взаємовигідного 

співробітництва. Бюджет деяких компаній може перевищувати річний бюджет 

невеликої країни, а обсяг виробництва в країні та потік фінансів завдяки їх 

діяльності дають змогу новим акторам (ТНК) впливати на політику держави, 

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

ТНК – комерційні підприємства, організовані в одній державі, які ведуть 

свою діяльність або мають філії в інших державах [167, p. 430]. Кількість ТНК та 

їх міжнародий масштаб різко зріс з кінця Другої світової війни. На початку ХХІ ст. 

існувало більш ніж 53 000 ТНК, які мали більш 450 000 іноземних філій. Ці цифри 

постійно зростають і можна  припустити, що ТНК здійснюють істотний вплив у 
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сучасній дипломатичній системі, адже їх загальні активи оцінюються у понад $ 13 

трлн і загальні продажі у більше ніж $ 9,5 трлн [249, p. 173]. Фінансові потужності 

ТНК дорівнюють або перевищують ВВП багатьох країн, що означає, що ці 

корпорації впливають на здатність суверенних державних суб'єктів контролювати 

власну економіку і, отже, здійснювати вплив на неї задля власної вигоди.  

Глобалізація змінила організацію міжнародних економічних відносин у 

всьому світі. Як зазначив Т. Фрідман, глобалізація – це не явище, а тенденція. 

Сьогодні це всеосяжна міжнародна система формування внутрішньої політики і 

зовнішніх зв'язків практично в кожній країні, і ми повинні розуміти її як таку [219, 

p. 7]. 

На думку Я. Скотла, глобалізація передбачає зростання надтериторіальних 

відносин між людьми [320]. Як складова рушійної сили процесів глобалізації, 

підприємства швидко розширили свою діяльність шляхом злиття і поглинання, а 

також інших форм співробітництва спільних підприємств, в той же час отримавши 

можливість впливати на зовнішні та внутрішні економічні процеси, 

задовольняючи власні інтереси. Все частіше транснаціональні компанії формують 

міжтериторіальні спілки з метою координації своїх політичних позицій і 

лобіювання інтересів в міжнародних регулюючих і державних органах. 

Враховуючи зростаючу роль недержавних акторів, в тому числі ТНК, 

процеси глобалізації та демократизації, можна виділити певні тенденції, 

характерні для сучасної економічної дипломатії. 

Деякі науковці стверджують, що провідні ТНК ставлять під сумнів роль 

держави і традиційної дипломатії в створенні багатства за рахунок торгівлі. 

Потужні ТНК часто випереджають і перевершують держави в створенні благ [180; 

185]. Це твердження припускає, що держава втрачає своє значення, оскільки 

втрачено одну з основних її ознак – створення багатства на своїй території і його 

охорона шляхом використання сили – яка надала їй ексклюзивності як 

суверенного актора. Зазвичай виділяються три фактори в підтримку цих 

припущень. До них відносяться: вплив глобалізації, втрата державної влади зі 
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створення багатства на своїй території, розвиток політичного і дипломатичного 

впливу ТНК, який може перевищувати державний вплив [364, p.185].  

 Основний масив фінансової влади в глобальному ХХІ ст. належить ТНК. 

На 2010 р. нараховувалось 103876 батьківських корпорацій та 892114  їх дочірніх 

корпорацій в світі [245]. З цього випливає, що держава більше не грає ексклюзивну 

роль в міжнародних відносинах, вона понизилась по ієрархії за значимістю. Отже, 

ТНК стали більш значними, ніж держави у глобалізованому світі. Більш потужні 

ТНК не зобов'язані і не мають прив’язки до країни свого походження. Їх прагнення 

до прибутку перекриває будь-яку національну приналежність або прихильність до 

держави і традиційної дипломатичної установи. 

 Щоб перевершити державу, великим ТНК потрібно діяти як держави, 

навіть розробляти свої власні дипломатичні служби. На думку Б. Хокінга, 

підприємства вже починають діяти як держави в деяких сферах: великі компанії 

прагнуть розвивати свої власні дипломатичні структури для реалізації своїх 

специфічних завдань і залучення місцевих фахівців, з чим національним 

дипломатичним службам важко конкурувати [232, p. 149]. ТНК домоглися успіху 

в політичному та дипломатичному аспектах, використовуючи переваги, які 

надають технології та можливості, створені глобальною торгівлею. Відомо, що на 

кінень ХХ ст. половина зі 100 найбільших економік світу були не національними 

державами, а корпораціями. [364, p. 187]. 

Великі ТНК мають можливість створювати власні «дипломатичні» 

структури для реалізації своїх конкретних потреб і розвитку місцевих 

дослідницький структур, з чим національним дипломатичним службам важко 

конкурувати. За рахунок свого фінансового потенціалу, глобальної мережі філій і 

сприянння розвитку політичних, дипломатичних структур, ТНК мають вплив у 

сучасному дипломатичному середовищі. Інтереси цих великих корпорацій, що 

ведуть бізнес в глобальному масштабі, не обов'язково відповідають інтересам 

держав. Деякі ТНК можуть навіть діяти не в інтересах уряду своєї держави і 

здійснювати контроль над великою часткою ресурсів, при цьому працювати на 

міжнародному рівні з більшою ефективністю, ніж безліч невеликих держав. Як 
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тільки ТНК збільшуються в розмірах і отримують значний вплив, вони починають 

діяти в певних сферах як держава [232, p. 149]. 

ТНК є важливими недержавними суб'єктами, що діють у глобальному 

масштабі в розвинених країнах, країнах, що розвиваються і країнах з перехідною 

економікою. Необхідність більш ефективно співпрацювати з міжнародними та 

національними регулюючими органами, а також іншими громадськими 

організаціями для успішного ведення бізнесу в тій чи іншій країні зумовлює ТНК 

активно виступати на міжнародній арені для забезпечення власних інтересів. 

Одним із методів виступає лобіювання інтересів в державних структурах. 

Яскравий приклад – лобіювання інтересів бізнес структур США в Сенаті щодо 

надання Китаю статусу держави з особливими торгівельними відносинами у 2000 

р. [334]. Іншим прикладом є створення Трансатлантичної бізнес ради провідними 

ТНК США та Західної Європи в якості форуму для координації своїх позицій 

щодо СОТ та інших питань, пов'язаних з торгівлею [344]. 

Все частіше бізнес-спільноти формують свої власні «білі книги», в яких 

пропонують свої політичні рішення певних економічних питань, а також  

формують альянси через свої дочірні підприємства з метою сприяння прийняттю 

рішень, вигідних для ведення бізнесу та отримання економічної вигоди. МЗС 

навряд чи можуть активно відстежувати і координувати такі паралельні дії на 

міжнародній арені. Прикладом такої книги є «Біла книга з питань торгівлі, 

інвестицій та рекомендацій 2015», видана під логотипом Європейської торгової 

палати у В’єтнамі. Видання щорічно публікується, в ньому аналізуються проблеми 

ведення бізнесу, торгівлі та інвестицій, які зачіпають членів бізнес-спільноти, а в 

багатьох випадках суспільство в цілому. Біла книга, по суті, виявляє проблеми, що 

пригнічують бізнес у В'єтнамі, між В'єтнамом і ЄС та інших відповідних сферах, 

таких, як СОТ. Кожна глава представляє собою короткий огляд конкретних 

питань, що впливають на бізнес, а також основні рекомендації по кожному 

розділу, щоб допомогти уряду прийняти відповідні дії. [6]. Ще одним прикладом 

може виступати «The Marketing Whitebook. Guide for Marketerers» – Біла книга-

керівництво для маркетологів з торгівлі в Індії. Складена за участю представників 
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провідних консалтингових компаній, видання дає можливість краще зрозуміти 

специфіку ведення бізнесу в цій країні, а також перспективи в різних галузях 

економіки [338]. 

Немає сумніву в тому, що сьогодні ми спостерігаємо процес економізації 

дипломатії, багато в чому, за рахунок активного розвитку ТНК і збільшення їх ролі 

у веденні підприємницької діяльності. Сьогодні відносини між традиційними 

державними дипломатичними інститутами та глобальними компаніями зростають 

з небаченою швидкістю. І це підтверджується з практики. Наприклад, ряд країн 

провели реструктуризацію своїх дипломатичних інститутів та горизонтально 

інтегрували департаменти торгівлі до системи МЗС. Серед них ми можемо 

виділити уже згадувані Канаду, Австралію, Бельгію, Австрію, Південну Корею, 

Нову Зеландію. У річному звіті Департаменту міжнародних відносин та торгівлі 

Австралії 2004 р. підтверджено прагнення Австралії продовжувати амбітну 

програму торгівлі для поліпшення доступу до зарубіжних ринків для 

австралійського бізнесу [199]. Зазначено, що торгова політика спрямована на 

підвищення економічної активності, створення нових робочих місць і отримання 

справедливих угод для Австралії на міжнародному ринку, по суті, забезпечуючи 

кращі умови торгівлі для австралійських товарів. Департамент переслідує ці цілі 

на трьох рівнях: 1) на багатосторонній основі через СОТ шляхом переговорів 

щодо укладання торговельних угод, які забезпечують правові правила для 

міжнародної торгівлі; 2) регіонально, через Азіатсько-Тихоокеанське економічне 

співробітництво шляхом зміцнення регіональних торгових зв'язків і здійснення 

спільних торгово-економічних цілей; 3) на двосторонній основі, шляхом 

укладення угод про вільну торгівлю, які забезпечують суттєву перевагу Австралії, 

а також розширення ринків збуту. Уряд надає першочергового значення 

консультаціям з вітчизняним бізнесом, щоб впевнитись, що цілі торговельної 

політики, розроблені урядом, в достатній мірі відображають погляди, проблеми та 

амбіції австралійської громадськості [200]. 
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Як вже згадувалося, Британія та Чехія створили спільні комісії відомств 

закордонних справ та торгівлі для координації торгівельної політики. Так, в  

рамках реоганізації Форін Офісу, спрямованої на збільшення акцентів 

дипломатичної роботи на економічну складову, було створено департамент 

торгівлі та інвестицій, стратегічним пріорітетом якого було просування 

економічних інтересів Великої Британії у глобальній економіці [215]. 

Сьогодні ми спостерігаємо екстраполяцію функцій комерційних та 

дипломатичних установ: бізнес і дипломатія стають все ближче. У той час як 

фірми переймають організацію дипломатичних інститутів в державного сектора, 

традиційні дипломатичні установи також використовують досвід бізнес-структур 

[232]. Наприклад, багато традиційних дипломатичних установ запозичують 

методи управління персоналом з корпоративної практики, такі як запровадження 

стимулів і конкуренції на основі програмного забезпечення, управління 

людськими ресурсами та оптимізація продуктивності діяльності. Такий взаємний 

обмін досвідом, знаннями і практикою роботи часто не висвітлюють в 

дослідженнях щодо дипломатичної практики. 

Для того, щоб домогтись ефективного діалогу між державою та ТНК, 

повинен існувати чіткий формат взаємодії між ними. У державах, які навіть ще не 

інституціоналізували торговельні та дипломатичні відносини, взаємодія між 

офіційним урядом та бізнесом очевидна. Уряди всього світу виділяють економіку 

як провідний вектор дипломатії, на одному рівні з класичними питаннями 

політичної співпраці [262]. 

 

3.2  Інтенсифікація багатосторонньої дипломатії  

Міжнародні міжурядові організації (універсальні, регіональні та 

субрегіональні), що засновуються державами на основі багатостороннього 

договору та у відповідності з нормами міжнародного права, є найбільш 

поширеною формою багатосторонньої дипломатії. Останнім часом новою 

формою багатосторонньої дипломатії стало скликання міжнародних конференцій, 

учасниками яких виступають тільки представники міжнародних організацій. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-fSGxs3MAhVrMZoKHdj-DnMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.publications.parliament.uk%2Fpa%2Fcm200506%2Fcmselect%2Fcmfaff%2F1371%2F1371.pdf&usg=AFQjCNEiu71vXRZcpW6UWeoSZezW4S1UIw&bvm=bv.121421273,d.bGs
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Наприклад, періодичне зібрання в Страсбурзі форуму, на який з’їзджаютьсяся 

представники Ради Європи, НАТО. Задача форуму – координація діяльності цих 

організацій в адміністративних і фінансових питаннях [59, с. 487]. Зростання 

ММУО за останні 100 років було досить значним – у 1909 р. налічувалося 37 

ММУО, до 1962 р. це число зросло до 163 і в 2005-2006 рр. були зареєстровані 

1963 ММУО [341].  

Майданчики міжнародних організацій стають все більш важливим місцем 

дипломатичної взаємодії держав. До переваг організацій слід віднести те, що вони, 

діючи на постійній основі, істотно спрощують вирішення організаційних питань. 

Центральне положення в системі міжнародних організацій займає 

організація універсального характеру – ООН. В її рамках був, наприклад, 

підготовлений такий важливий договір загального значення, як Договір про 

нерозповсюдження ядерної зброї. Комісія ООН з прав людини підготувала цілий 

комплекс загальних конвенцій з прав людини, космічне право було кодифікувано 

за допомогою Комітету ООН з космосу. Виключно важлива діяльність Комісії 

міжнародного права по підготовці проектів конвенцій, що кодифікують і 

розвивають норми загального міжнародного права. Проекти ряду конвенцій 

готуються Секретаріатом ООН. Помітно росте кількість договорів, підготовлених і 

прийнятих організаціями в спеціальних галузях співпраці. В рамках роботи 

організації сформувалась ціла низка різновидів багатосторонньої дипломатії ООН: 

активізується групова дипломатія в ООН – створені регіональні групи, «групи 

спільних інтересів», «кокусні групи», розвиваються такі методи дипломатії як 

конвенційна дипломатія, «особиста» дипломатія тощо. 

Існує думка, що ММУО створюються державами та для держав. ММУО 

інтерпретуються як структури, розроблені державами, а не незалежні політичні 

актори. З точки зору класичної теорії дипломатії, ММУО займають скоріше 

периферійне, аніж центральне місце в дипломатії. В рамках діяльності ММУО 

ключові рішення приймаються урядами, які представляють держави [359, p. 1]. 

Наприклад, дослідник багатосторонньої дипломатії Ф. Нортедж зазначає, що 

ефективність ООН базується не на якійсь внутрішній владі в цій організації, а на 
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готовності її держав-членів. Її воля – це насправді спільна воля держав, які 

складають більшість голосів у ній. Іншими словами, міжнародні організації 

скоріше відображають державні ініціативи, ніж визначають їх [287, p. 138- 139]. 

Однак, враховуючи велику кількість ММУО, які існують сьогодні, не можна не 

звертати увагу на їх значення та роль у вирішенні глобальних та регіональних 

проблем в сучасному світі. 

Багатостороння дипломатія важлива тим, що це, в першу чергу, майданчик 

для спілкування, обміну думками. Зустрічі в рамках ММУО сприяють поширенню 

інформації, скороченню переговорів, операційних витрат і здатності до 

підвищення колективного здійснення загального курсу політичних дій [252, p. 

771]. Дж. Беррідж виділяє ряд переваг. По-перше, участь або членство держави в 

ММУО надає їй більшої ваги на міжнародній арені, по-друге, такі майданчики для 

спілкування дають можливість пильнувати за конкуруючими державами, 

називаючи ММУО інструментом, що дає змогу державам спілкуватись з найбільш 

небезпечними суперниками [169, p. 149]. По-третє, ММУО надають можливості 

для ведення агітації чи пропаганди – держави можуть публічно демонструвати 

своє занепокоєння чи рішучість. По-четверте, ММУО – це можливість проводити 

одночасно переговори з великим колом сторін, припускаючи, що всі сторони 

згодні з порядком денним.  

У цьому контексті головна перевага ММУО – це можливість на зустрічах 

багатостороннього формату реалізовувати традиційну двосторонню дипломатію. 

ММУО надають майданчики проведення зустрічей представниками держав, 

можуть бути своєрідним форумом для висловлення своєї думки або підтримки 

певної позиції чи вирішення скрутного становища. ММУО можуть дати поштовх 

переговорам, завершити їх або надати дипломатичні засоби в обхід звичайних 

дипломатичних каналів [169]. Іншими словами, ММУО можуть прискорити 

традиційний дипломатичний процес. Багатостороння дипломатія через ММУО 

може бути швидшою, дешевшою та ефективнішою ніж на двосторонньому рівні, 

якщо між державами-членами існує загальний інтерес. 

Однак, такі позитивні сторони можна констатувати, якщо ми говоримо про 
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роль ММУО в ідеальному сенсі. На практиці, часто універсальний склад держав-

членів ММУО означає, що вони виявляються неефективними і зводяться до 

безрезультатного протокольного спілкування. 

Громіздкість ММУО викликала сучасну кризу в багатосторонності. Однією 

з причин кризи є виняткова складність багатосторонніх переговорів. 

Універсальність членства ММУО призводить до великої кількості державних 

учасників, які можуть ускладнити співпрацю і зупинити комплексні переговори 

через невизначеність однієї зі сторін [248]. Зростаюче число держав і формальність 

питань роблять ММУО надзвичайно складними, і це спотворює переваги ведення 

дипломатії у цей спосіб [169, p. 164]. Іншими словами, складність (одна держава – 

один голос) призводить до ускладнень, які можуть зірвати багатосторонні 

переговори.  

Яскравим прикладом неефективності багатостороннього спілкування 

виступає саміт СОТ у Канкуні (Мексика) 2003 р., що закінчився взаємними 

звинуваченнями і закликами про кінець багатостороннього спілкування. 

Протистояння між багатими розвиненими державами та країнами, що 

розвивається пізніше дістало назву «мексиканський глухий кут». Багаті країни 

звинуватили країни, що розвиваються у нездатності до компромісу з питань 

сільського господарства, зокрема, і навпаки країни, що розвиваються звинуватили 

світові ринкові економіки у протекціонізмі, неоколоніалізмі і впертості. СОТ 

показала себе як організація, яка не спромоглася виробити компроміс з важливих 

питань [163].  

Недоліком ММУО можна вважати те, що держави через процедури ММУО 

можуть без потреби втручатися в справи інших держав, у той час як у минулому 

вони б рідко вступали в контакт одна з одною. Широко відкриті двері конференцій 

дозволяють, а ще й, можливо, заохочують кожного учасника мати право голосу в 

справах усіх інших учасників незалежно від того, є в них безпосередній інтерес чи 

ні. [169, p. 159]. 

По-третє, багатостороння дипломатія, полегшена ММУО, може створити 

ілюзію співробітництва держав. На багатосторонньому рівні держави неохоче 
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розкривають важливу інформацію, яка могла б зробити їх вразливими. Таким 

чином, ММУО розглядаються як політично і концептуально спірні, оскільки їх 

наявність зачіпає національний суверенітет. [285, p. 41]. 

Існує думка, що варто розглядати ММУО як окремих дипломатичних 

акторів, де ціле може бути більшим за суму частин [332]. В цьому сенсі класичний 

погляд на ММУО (де ММУО створюється державами і для держав) втрачає свою 

актуальність. При певній спірності таких підходів все ж залишається фактом, що 

сьогодні ММУО все більше стають в ряді випадків самостійними політичними 

акторами, які практикують форму дипломатії, відмінну від традиційної практики. 

Ми можемо припустити, що ММУО сформували певний транснаціональний 

феномен, який створює альтернативний світ, не ідентичний сумі суверенних 

держав та націй [154, p. 6]. 

У той час як держави зосереджуються на високих, традиційних військово-

політичних проблемах, ММУО, як правило, зосереджуються на нижньому 

політичному порядку денному, питаннях соціального та гуманітарного характеру 

у глобальних маштабах [257, p. 4]. Таким чином ММУО можуть стати 

повноправними акторами через небажання або нездатність традиційних 

державних акторів приділяти значну увагу таким питанням. По суті, досить 

закономірним є те, що центр вироблення та прийняття рішень переміщується до 

тих, хто володіє як інформацією, так і кваліфікованими ресурсами. Міністрам 

закордонних справ традиційно бракує ентузіазму, вони можуть бути недостатньо 

підготовлені, щоб взятися за нові сфери, які виходять за рамки звичайних 

політичних аспектів міжнародних справ. 

Іншими словами, нездатність або небажання держави прийняти інший 

порядок денний ХХІ ст. пояснюють успіх ММУО. Тим не менш, розширення прав 

і можливостей, збільшення можливостей прийняття рішень, самобутності й 

окремої організаційної культури недостатньо, щоб вирішити глобальні проблеми. 

Важливим є те, що ММУО запровадили новий інструмент дипломатії, який 

відрізняється, та є більш ефективним у вирішенні глобальних проблем, ніж 

традиційна дипломатія [275]. 
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Все частіше ММУО вже не представляють собою спеціальні функціональні 

механізми або інструменти, якими користуються держави для реалізації власних 

інтересів. Можливість обходити традиційні дипломатичні канали – швидкість 

нової дипломатії – характеризується режимами лідерства по типу «догори дном» 

від посиленої ролі цивільного суспільства в сучасній дипломатії. Зараз 

спостерігається тенденція, що це вже більш незалежні ММУО, які є причиною 

нової форми гнучкої дипломатії, такої, яка стає все більш і більш важливою в 

сучасному дипломатичному середовищі. 

На думку автора, важлива не конкуренція ММУО і держави, а симбіоз між 

традиційними державними структурами та міжурядовими організаціями. Сучасна 

дипломатія – це процес, а не її інституційна форма. У найближчі роки можливо 

ММУО зможуть розвивати послідовну та самостійно визначену 

зовнішньополітичну лінію, окрему установу, яка буде незалежно фінансуватися, 

але поки не є реалістичним припускати, що ММУО виступають незалежними 

дипломатичними акторами. 

Крім того, варто підкреслити, що держави та дипломатичні агенти 

відносяться до цього альтернативного процесу двозначно; якщо засоби не 

відповідають їх цілям, то вони будуть охоплювати швидші, більш ефективні 

шляхи багатосторонньої дипломатії. ММУО виступає в якості інструменту для 

держав у вирішенні складних питань у короткі терміни [187, p. 12.]. На думку 

автора, ця форма нової дипломатії не конкурує щодо актуальності та ефективності 

в порівнянні з традиційною дипломатією. Традиційна та нова форми дипломатії 

доповнюють одна одну. 

Сьогодні ми можемо говорити про практичне злиття держави та ММУО, 

насамперед, щодо вирішення глобальних проблем. У сучасній системі 

міжнародних відносин очевидно, що глобальні проблеми, такі як географічний 

детермінізм, масова міграція і бідність, не можуть бути ефективно вирішені за 

допомогою традиційних методів двосторонньої дипломатії. Дж. Купер, Дж. Інгліш 

зазначають, що загальна проблема постає у тому, що окремі країни, хоча й великі 

та сильні, більше не можуть вирішувати такі проблеми самостійно або в невеликих 
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групах – тепер їх повинне вирішувати міжнародне співтовариство в цілому [187, p. 

32]. Таким чином держави, усвідомлюючи цей нетрадиційний, соціально-

гуманітарний порядок денний, стимулюють зростання ММУО, які, за наявності 

консенсусу, можуть бути ефективнішими у вирішенні глобальних проблем.  

З цього виходить, що відносини між державами і ММУО стають 

продуктивними за умови спільності інтересів. Зараз ця взаємність зазвичай має 

місце, коли ми говоримо про глобальний порядок денний. Однак, з точки зору 

традиційної політики, ММУО продовжуватимуть здійснювати незначний вплив. 

Дослідники багатосторонньої дипломатії Ф. Шуллер і Т. Грант визначають цю 

дихотомію досить явно та пропонують два сценарії 1) принцип односторонніх 

відносин знаходиться в пошуках успіху цілей, визначених, у першу чергу, у 

внутрішньополітичних системах; і 2) багатосторонність у пошуках 

взаєморозуміння в рамках широкої міжнародної політичної системи [321]. Тим не 

менш, варто припустити, що визнання відповідної спеціалізації обох – держав і 

ММУО (перші можуть вирішити проблему високого порядку денного, а останні, в 

рамках багатосторонніх відносин, можуть звернутися до більш низької порядку 

денного) є життєздатним. 

Сьогодні спеціалізовані ММУО стали невід’ємною рисою сучасного 

дипломатичного середовища, оскільки вони заповнили нішу, займати яку держави 

вважали непотрібною. Отже, відносини держави та ММУО є симбіотичними і 

вигідними для обох сторін.  

У форматі багатосторонньої дипломатії окремо виділяються такі її 

різновиди як конференційна дипломатія та дипломатія самітів. Конференційна 

дипломатія зазвичай передбачає залучення широкого кола офіційних осіб за участі 

представників недержавних інститутів та слугує майданчиком, на якому посадові 

особи перш за все збираються для обговорення важливих для суспільства тем, а не 

для ведення переговорів, адже нерідко саме в такого роду формальних дискусіях 

можна знайти оптимальні варіанти вирішення своїх державних питань (Давоський 

форум, Мюнхенська конференція з безпеки тощо).  
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Дипломатія на найвищому рівні, або дипломатія самітів, реалізується на 

зустрічах діючих глав держав та урядів, або політичних лідерів [187, c. 4]. За 

словами Л. Джорджа: «якщо ви бажаєте вирішити певне питання, ви зустрічаєтесь 

зі своїм контрагентом  і обговорюєте це з ним. Останнє, що потрібно зробити –  

написати йому листа» [276, p. 1]. 

Саміти можуть дати переговорам додатковий поштовх, підтримати рівень 

дипломатичних відносин  або допомогти зрушити з мертвої точки обговорення 

питань, які зайшли у глухий кут, використовуючи свій надвисокий статус та 

маючи відповідні повноваження. Роль та частота зустрічей на найвищому рівні 

робить дипломатію саміту важливою і помітною рисою сучасного 

дипломатичного середовища [169, p. 173]. Найбільш відомі саміти в форматах G-7, 

G-20, на яких обговорюються тенденції та шляхи розвитку світової спільноти в 

найближчі роки. 

Вплив зустрічей на високому та найвищому рівні на дипломатію подібний 

до впливу ММУО. Дипломатію самітів не слід плутати з ММУО. Саміт – це 

термін, який відноситься тільки до нарад між діючими керівниками урядів та/або 

головами держав або політичними лідерами [276]. Такого роду переговори відомі і 

в минулому. Деколи рішення, що ухвалювалися на них, визначали політичну 

карту континентів. Досить пригадати про наради Священного союзу. В роки 

Другої світової війни і в післявоєнний період на таких зустрічах вирішувалися 

найбільші світові проблеми. В наш час істотно зросла кількість світових проблем, 

які неможливо вирішити державі самостійно, що вимагає принципового рішення 

на найвищому рівні.  

Саміти сприяють демократизації зовнішньої політики і дипломатії. Вони 

змушують лідерів держав у тій чи іншій формі інформувати народи своїх країн і 

міжнародну громадськість про хід та результати переговорів. 

І хоча зустрічі у верхах були і раніше, необхідно відзначити, що, по-перше, в 

минулому вони не носили регулярного характеру, часто носили особистісний, 

споріднений характер. По-друге, нинішні зустрічі у верхах від нерегулярних 

зустрічей в минулих століттях і на початку XX ст. відрізняються ще й тим, що 
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зараз багато питань не можна вирішувати без попереднього глибокого 

опрацювання експертами найвищого класу самих різних галузей науки, техніки, 

оборони, культури, висококваліфікованими дипломатами-знавцями міжнародного 

права, юристами, економістами [150]. Але це означає, що й керівники держав 

повинні мати достатньо широкий загальний кругозір. 

Саміти одразу продемонстрували силу дипломатії, ефективність співпраці. 

На них разом з економічними проблемами (ціни на продовольство, фінансова 

стабільність, збереження енергії, експортні кредити і обмін новітніми 

технологіями) обговорюються пекучі політичні питання: гонка озброєнь, 

положення в гарячих точках планети тощо. 

І все ж саміти прийнято вважати новим словом у дипломатії, тому що 

особливо в кінці XX ст. вони стали не лише регулярними, але й важливими 

дипломатичними переговорами. Наразі зустрічі у верхах лідерів великих держав 

стали досить частим і системним явищем, тобто такою ж нормою, як і зустрічі 

міністрів закордонних справ. 

Сьогодні саміт – це частина багатосторонньої дипломатії особливого роду. 

Хоча наради у верхах можуть носити і двосторонній характер, як, наприклад, 

франко-німецькі саміти, які проводяться з 1963 р. Лідери арабських країн крім 

регулярних зустрічей часто збираються у разі загострення відносин на Близькому 

Сході. Ефективність самітів, які з кожним роком набувають все більшого 

поширення, зазвичай, досить висока. Вони займають чільне місце в дипломатії. 

По-перше, вони можуть бути єдиним засобом для вирішення найбільш складних 

питань, коли потрібні екстраординарні компроміси і коли рішення може прийняти 

тільки вища влада.  

По-друге, вони (як наприклад саміти Захід-Схід у минулому) дають 

можливість їхнім лідерам показати світу і своїм власним країнам прихильність 

керівників до роззброєння, а саміти союзних держав - рекламувати і пропагувати 

їх солідарність [35]. По-третє, в результаті самітів керівники країн можуть 

отримувати інформацію про становище в світі «з перших рук» і самі визначати і 

корегувати зовнішню політику країни, якщо виникає потреба. Це в перспективі 
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надає їм допомогу у прийнятті правильного рішення, особливо в умовах кризи. 

По-четверте, як говорив міністр закордонних справ Ізраїлю К. Ебан, хоча, з одного 

боку, саміти свідчать про «монархізацію» держав, в той же час вони показують 

«демократизацію дипломатії». Зустріч дипломатів, навіть міністрів, можна 

приховати від громадськості, а президентів і прем'єрів – ні. До неї прикута увага 

всіх засобів масової інформації. Лідери держав змушені зустрічатися з 

журналістами, давати інтерв'ю, відповідати на запитання [150, p.108]. Зростання 

цієї форми міжнародного спілкування у ХХ ст. очевидне. Наразі закордонні лідери 

знайомі з вимогами і необхідністю зустрічей на високому та найвищому рівні, і все 

більше виконують дипломатичні функції на міжнародній арені. 

Дипломатія самітів часто тлумачиться як доповнення або додаток до 

традиційної дипломатії, або як приклад «імпровізованої дипломатії» [276, p. 7].  

Таким чином, дипломатія та саміти взаємопов'язані і, як правило, самітам 

передують ґрунтовні та довгі переговори дипломатичними каналами [279, p. 122.]. 

Тим не менш, дипломатія самітів інколи викликає не тільки занепокоєння 

серед професійних дипломатів, необхідність проведення самітів може свідчити 

про некомпетентність з боку традиційних дипломатів. Слід зазначити, що 

затвердження практики самітів проходило не без опору з боку професійних 

дипломатів. Державний секретар США Д. Раск свого часу доводив недоцільність 

зустрічей на вищому рівні: «досвід, який ми маємо з дипломатією у верхах, не 

підтримує точку зору, згідно якої вона сприяє захисту американських інтересів» 

[86]. Якщо лідерам країн необхідно зустрітися обличчям до обличчя, в ряді 

випадків це може означати, що дипломати зробили щось не так. Також, 

дипломатія самітів забирає значну частину повноважень вищого рівня від МЗС та 

їх посадових осіб. Критики дипломатії самітів, як наприклад Дж. Болл, 

підкреслюють більше значення традиційного дипломатичного процесу у 

порівнянні з дипломатією самітів, зазначають, що протягом століть саміти не 

призвели до значного прориву, а кожен значний результат пояснювався кропіткою 

дипломатії, проведеною за допомогою традиційних методів [162]. Але все ж 
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стверджуючи думку, що дипломатія – це вид діяльності, який краще залишити 

професіоналам, тобто дипломатам, вони не можуть заперечувати відчутну роль 

самітів в ХХІ ст. 

Дипломатія на високому та найвищому рівнях зазвичай має свій зворотний 

бік. Перш за все, масштаб прийнятих рішень різко підвищує відповідальність за 

них, а отже, і ціну можливої помилки. Особливо гостра ця проблема в кризових 

ситуаціях. Слід також мати на увазі, що якщо домовленості, досягнуті на 

найвищому або вищому рівні, раптом будуть визначено після їх підписання 

помилковими, то відмовитися від них значно складніше, ніж від аналогічних, але 

підписаних на більш низькому рівні, оскільки в цьому випадку дискредитованими 

виявляються вищі особи держав. 

Іншим обмежувальним моментом дипломатії на високому та найвищому 

рівнях є те, що вона значною мірою обумовлена особистими симпатіями і 

антипатіями, а це впливає на прийняття зовнішньополітичних рішень. Нарешті, 

необхідно враховувати, що дипломатія на високому та найвищому рівні може бути 

ефективною лише тоді, коли добре підготовлена. Інакше учасники таких зустрічей 

можуть, опиняючись «заручниками» надій громадськості на швидке вирішення 

проблеми, піти на невиправдані кроки. Саме з цієї причини Г. Нікольсон вельми 

стримано ставився до дипломатії високого і вищого рівня. Він вважав, що бувають 

випадки, коли необхідно, щоб міністр закордонних справ або глава кабінету були 

присутні на важливих конференціях, але не слід занадто заохочувати їх часті 

взаємні візити [90, c. 98]. Такі візити, писав він, викликають надії, ведуть до 

непорозумінь і створюють часом замішання. 

Ще одним мінусом проведення самітів виступає великий бюджет їх 

організації. Місця проведення самітів – як правило, фешенебельні готелі, 

розташовані в таких містах, як Ніцца, Давос, Канкун, Гленіглс. Понад непомірну 

вартість проведення саміту, приймаюче місто/приймаюча держава також має 

нести тягар охорони місця проведення саміту. Коли багато державних лідерів 

збираються в одному місці заходи безпеки мають бути на найвищому рівні. 

Наприклад, вартість саміту G8 у липні 2005 р. у Шотландії склала щонайменше 
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десять мільйонів фунтів, причому було залучено 9000 з 15000 поліцейських 

Шотландії [350]. Все це дає змогу зробити висновок, що роль самітів в дипломатії 

дещо завищена і часто зводиться до іміджевих аспектів державного лідера та 

іміджу держави в цілому. 

Як вже зазначалося, саміти можуть бути достатньо ефективними як форма 

багатостороньої дипломатії, а в іншому випадку можуть відігравати скоріше 

декларативну ніж продуктивну роль. Спілкування на рівні глав держав, безумовно, 

є необхідним атрибутом ХХІ ст., однак їх ефективність може бути під сумнівом. 

Власне, саміт – скоріше майданчик для створення можливостей, певних ініціатив, 

а їх втілення – це кропітка робота професійних дипломатів та спеціалістів. Така 

форма спілкування актуальна для фіксації заздалегідь узгоджених домовленостей 

або для обміну думками, в результаті чого можуть виникнути різноманітні 

ініціативи, продуктивність яких буде визначена в процесі консультацій 

дипломатичними каналами. 

Загалом, протягом ХХ ст., збільшилась кількість ММУО та вагомість 

рішень прийнятих на них, політика проведення самітів перейшла від одиничних до 

регулярних зустрічей. По суті, нинішній світ стає все більш полілатеральним, 

намітивши вектор руху у бік міжнародного співтовариства за участю великої 

різноманітності державних і недержавних акторів.  

І держава, і ММУО є кінцевими бенефіціарами багатосторонньої 

дипломатії. Багато в дипломатичній практиці з’явилося експериментальним 

шляхом. Дипломатичні методи, які широко використовуються сьогодні, власне 

раніше виникли в якості ad hoc практики. Вони стали не лише поширеними, а й 

отримали законний статус, коли виявилося, що можуть бути більш 

результативними, ніж існуючі методи. Багатостороння дипломатія і політика 

проведення самітів, ймовірно, є одним з найкращих прикладів інституціоналізації 

форм міжнародного діалогу, які мають досить велику цінність в сучасній 

дипломатії. 
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Висновки до 3-го розділу 

Дипломатична діяльність сучасності стає більш різноманітною – вона 

включає багато нехарактерних для неї раніше сфер, таких як взаємодія з 

громадськістю, координація зусиль по врегулюванню конфліктів. Форми 

дипломатичної діяльності також стають більш різноманітними і сьогодні не 

зводяться тільки до діяльності посольств. 

Зміна системи міжнародних відносин, поява нових акторів в 

дипломатичному середовищі та еволюція форм міждержавних зв’язків генерували 

нові тенденції розвитку дипломатії. Формування відкритого громадянського 

суспільства та розвиток МНУО вивели на міжнародну арену нові суб’єкти 

міжнародних відносин, які відіграють велику роль в сучасних глобальних 

процесах. Проведення паралельних форумів та участь громадських об’єднань у 

дослідженні певних міжнародно-політичних питань допомагають об’єктивно 

окреслити ситуацію та адекватно прийняти заходи щодо їх вирішення. Слід 

згадати про збільшення ролі «другої доріжки дипломатії», представниками якої є 

вчені, науковці, колишні політичні діячі, які також беруть активну участь у 

формуванні нової системи міжнародних відносин. 

Поява ТНК та інших великих бізнесових об’єднань помітно змінило 

ієрархію акторів міжнародних відносин, адже держави повинні прислуховуватись 

до таких формувань, оскільки, як відомо, економічна міць держави є однією зі 

складових її могутності і, відповідно, присутності на міжнародній арені. Хоча й 

існує дискусія щодо того, чи є такі формування рівноправними суб’єктами 

міжнародних відносин, їхня роль у сучасному світі неможливо заперечувати. 

Разом з тим, дипломатична служба активно переймає успішний досвід великих 

корпорацій та адаптує їх інструментарій під свої завдання. Так, з’являються нові 

методи оцінки ефективності роботи дипломатичного агента, впроваджується 

техніка вироблення спільної стратегії та контролю роботи на окремих етапах 

створення документу чи вироблення рішення, особам, які займають керівні 

посади, пропонується проходити додаткові тренінги з лідерства та управління 

персоналом. Економізація дипломатії спонукає до більшої взаємодії відомства 
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закордонних справ з відомствами питань торгівлі та інвестицій, внаслідок чого 

нерідко спостерігається їх злиття або утворення спільного координуючого органу 

для вироблення послідовної політики в економічній сфері. 

Складно назвати багатосторонню дипломатію в рамках ММУО та 

дипломатію самітів сучасним явищем, однак стрімке зростання кількості ММУО 

та частоти проведення самітів призводить до переосмислення форм традиційної 

дипломатії. Сьогодні ММУО – найкращий майданчик для міжнародного 

спілкування держав, коли питання набувають глобального характеру і стає 

неможливим їхнє вирішення самотужки. Дедалі більше проблем людства 

потребують консолідованої, спільної дії великої кількості держав. Профільні 

ММУО мають можливість краще вивчати те чи інше питання, володіючи 

відповідною матеріальною базою та висококваліфікованими кадрами, ніж 

допомагати державам у виробленні плану дій щодо питань в галузі екології, 

охорони здоров’я,  освіти тощо.   

Ще у післявоєнний період саміти стали майданчиком для зустрічі лідерів з 

обговорення гострих питань державної та суспільної значимості. Але сьогодні 

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. 

Успішною дипломатія сучасних самітів можлива лише за умови 

розроблених стратегій спілкування за столом переговорів і роботи з широким 

загалом, громадянським суспільством як вдома, так і за кордоном, що призводить 

до зрілого усвідомлення ролі такої форми дипломатії як частини більш широкого 

та інтенсивного процесу руху до моделі дипломатії співпраці та колаборації. 
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РОЗДІЛ 4 

НОВІ НАПРЯМКИ, ФОРМИ І МЕТОДИ В СУЧАСНІЙ 

ДИПЛОМАТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Сучасний світ стає більш багатогранним. Глобалізація відкрила нові 

горизонти міжнародного спілкування, взаємозв’язок між державами стає більш 

відчутний, з’являється розуміння того, що лише співпраця та діалог між 

державами, націями, цивілізаціями може стати запорукою сталого розвитку всього 

світу. Під впливом таких процесів з’являються нові форми дипломатичного 

спілкування та поглиблюються існуючі. Актуалізується галузева дипломатія – 

нового розвитку набувають економічна дипломатія, культурна, гуманітарна, 

розробляються та удосконалюються напрямки діяльності публічної дипломатії, 

відбувається становлення віртуальної дипломатії.  Їх аналіз дозволяє виявити ті 

нові тенденції міжнародного спілкування, які закладаються сьогодні і можуть 

стати основними принципами відносин між державами на найближче майбутнє. 

 

     4.1 Посилення галузевої спеціалізації сучасної дипломатії  

За визначенням дипломатія забезпечує національні інтереси і реалізацію 

насамперед зовнішньополітичного курсу своєї держави за допомогою різних форм 

і засобів, серед яких виділяються такі, як діяльність глав держав і урядів, міністрів 

закордонних справ, відомств закордонних справ, дипломатичних представництв за 

кордоном, делегацій на міжнародних конференціях тощо. В сучасному світі, при 

все більшій його глобалізації, національним інтересам держави відповідає, і далеко 

не в останню чергу розвиток співпраці в економічній, торгівельній, науковій, 

культурній та інших сферах, що саме і стає предметом діяльності так званої 

галузевої дипломатії та дипломатії спеціалістів.  

Галузева дипломатія наразі набуває транснаціонального виміру і особливо 

через діяльність відповідних ММУО та ТНК. Яскравим відображенням нової 

транснаціональної дипломатії є розповсюдження регіональних та глобальних 

кодексів поведінки, часто розроблених під егідою ООН [140, с. 93]. 
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Власне, мережа транснаціональних зв’язків надає можливість займатися 

дипломатією також неурядовим акторам, використовуючи канали, які не просто 

доповнюють, але й замінюють урядові комунікаційні лінії. Новітні технології 

дозволяють окремим громадянам та групам виходити на міжнародну арену, 

обходячи державний апарат. Так виникає сфера «парадипломатії», громадянської 

дипломатії та «дипломатії-каталізатора» [233]. 

Однією з найбільш виділеною формою сучасної дипломатії залишається 

економічна дипломатія у всіх її вимірах. За умов економізації дипломатії, 

невід’ємною складовою дипломатичної практики стає активна підтримка та 

просування економічних інтересів країни в цілому та бізнесу зокрема. З розвитком 

глобалізації швидко зростають й масштаби міжнародних торговельно-

економічних зв’язків, збільшується кількість їх безпосередніх учасників, 

оновлюються та ускладнюються форми вказаних зв’язків [58, c. 60]. Спільні 

зусилля учасників міжнародних організацій та форумів дозволяють, наприклад, за 

допомогою економічної дипломатії знаходити компроміси між урядами в 

інтересах усіх чи більшості членів світового співтовариства, отримувати багатьом 

країнам вигоду від використання міжнародних механізмів та процедур, 

мінімізувати можливість нанесення шкоди від зовнішньоекономічної діяльності 

ТНК по монополізації переваг глобалізації. 

Одне з основних і традиційних завдань економічної дипломатії - сприяти 

діяльності за кордоном своїх підприємств і просування своєї продукції. Проте, 

нині багато підприємств мають змішаний характер, а їх продукція - ще більше 

змішане походження. Заохочуючи в даному випадку діяльність свого виробника, 

дипломатична служба сприяє також розвитку іноземних партнерів свого 

виробника.  

В цілому, економічна дипломатія здійснюється на двосторонньому та 

багатосторонньому рівнях. Двостороння економічна дипломатія є більш 

традиційною та характерною для країн, спрямованих на внутрішній ринок. Така 

дипломатія, на відміну від багатосторонньої, не потребує складної організації та 

легко контролюється.  
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Багатостороння економічна дипломатія стає публічною і відкритою за 

своїми змістом та формою, набирає всесвітнього характеру. В межах 

багатосторонньої економічної дипломатії формуються механізми взаємодії різних 

організацій, об’єднань, форумів урядового та неурядового формату з метою 

координації економічної дипломатичної діяльності на глобальному рівні [10]. 

Виділяються різні виміри багатосторонньої економічної дипломатії. Однак, ці 

форми багатосторонньої співпраці можна поділити на наступні категорії: форуми, 

які сприяють проведенню періодичних зустрічей, обміну інформацією і досвідом, 

засоби втручання яких обмежені. Наприклад, ОЕСР, ФАО, ЮНКТАД; інститути, 

що мають чітко виражені цілі і значні засоби, СОТ, МВФ, МБРР, різні банки 

розвитку; фонди з автономним статусом –  Організація ООН з продовольства і 

сільського господарства; постачальники послуг, виконавчі агентства - Міжнародне 

агентство з атомної енергії, Міжнародний розрахунковий банк; 

вузькоспеціалізовані організації - Міжнародна організація стандартів [243]. 

Окремо виділяються організації типу ЄС, які важко класифікуються, оскільки 

вони є інструментом інтеграції, але поєднують вироблення загальної політики із 

виконавчими, законодавчими, судовими функціями. Окрім того, ЄС не є 

зовнішньою організацією по відношенню до своїх членів, як це характерно для 

інших ММУО. Об’єднуючим фактором вищезгаданого є те, що перераховані 

організації утворюють новий простір акторів економічної дипломатії.  

Глобалізація змінила організацію міжнародних економічних відносин у 

всьому світі, зачіпаючи економічні, соціальні та політичні сфери суспільства і 

громадян. Сьогодні вона характеризується складною системою взаємозв’язків та  

взаємною діяльністю, а також збільшенням числа акторів, які можуть вплинути на 

результат цих відносин [219]. 

Автор розділяє думку економіста Я. Скотла, що глобалізація передбачає 

зростання надтериторіальних відносин між людьми [320]. Як складова рушійної 

сили процесів глобалізації, транснаціональні підприємства швидко розширили 

свою діяльність шляхом злиття і поглинання, а також інших форм співробітництва 

спільних підприємств, в той же час отримавши можливість впливати на зовнішні 
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та внутрішні економічні процеси, задовольняючи власні інтереси. Все частіше 

ТНК формують міжтериторіальні спілки з метою координації своїх політичних 

позицій і лобіювання інтересів в міжнародних регулюючих і державних органах. 

Аналогічно в процесах глобалізації і держави також займають позицію 

жорсткої конкуренції за економічні вигоди, але в той же час прагнуть до співпраці 

з іншими державами з метою формування взаємовигідних економічних інститутів. 

Держави конкурують між собою задля залучення прямих іноземних інвестицій, 

отримання доступу на ринки для своїх національних компаній і намагаються 

захистити свої внутрішні ринки за допомогою торгових бар'єрів. Водночас, країни 

поглиблюють своє співробітництво та стандартизують правила гри як на 

глобальному рівні на прикладі СОТ, так і вконтексті регіональних економічних 

угод, таких як НАФТА.  

Так,  наприклад, значною перемогою американської дипломатії стало 

підписання 4 лютого 2016 р. в м. Окленд, Нова Зеландія, Угоди про створення 

Тихоокеанського Партнерства - міжнародної торгово-економічної організації, 

метою якої є створення зони вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

Дана структура може стати альтернативою АСЕАН і АТЕС. За прогнозами, частка 

країн Тихоокеанського Партнерства (разом з Японією) в світовому ВВП може 

досягти 38-40% і чверті обороту світової торгівлі (при цьому лідируючи за 

обсягом частки в ВВП, але поступаючись в обороті світової торгівлі торговельного 

блоку АСЕАН + 6 за умови участі Китаю в АСЕАН) [339]. Підписали дану угоду 

12 країн, в тому числі США, Канада, Японія, Мексика, Австралія, Чилі, Нова 

Зеландія та ін [344]. Паралельно цьому процесу, у червні 2013 року президент 

США Б. Обама, президент Європейської ради Г. Ван Ромпей і голова 

Європейської комісії Ж. Баррозу оголосили, що США і ЄС починають переговори 

щодо укладання угоди про Трансатлантичну торгівлю та інвестиційне 

партнерство, яка може стати  амбітним і всеосяжним торговельним договором, що 

значно розширює торгівлю і інвестиції між США та ЄС, збільшує економічне 

зростання, робочі місця, і підвищення міжнародної конкурентоспроможності на 

просторі, що покриває 2/3 глобальної економіки [210]. 
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У цій складній системі взаємовідносин глобалізованого світу все більшу 

роль відіграють недержавні актори. Підприємства та державні структури 

взаємодіють в рамках СОТ, МНУО, збільшують всій вплив в економічних 

відносинах шляхом лобіювання інтересів певних кіл, а також спробами стати 

незалежними експертами у тих чи інших сферах. Втім, враховуючи зростаючу 

роль недержавних акторів, процеси глобалізації та демократизації, можна виділити 

певні тенденції, характерні для сучасної економічної дипломатії. 

Економічна дипломатія в наш час – найважливіший важіль зміцнення 

міжнародної конкурентоспроможності країни, отримання конкурентних переваг 

на світовому ринку. Тому останнім часом найбільшого розповсюдження набули 

активні форми економічної дипломатії, такі як політико-дипломатична підтримка 

та лобіювання вітчизняного експорту, численні взаємопов’язані заходи, 

спрямовані на поліпшення умов доступу національних компаній на закордонні 

ринки (насамперед, торгово-політичні заходи), використання багатосторонніх і 

регіональних організацій для просування власних інтересів, цілеспрямований 

вплив на партнерів із застосуванням фінансових, ресурсних та інших засобів 

здійснення тиску. Підвищенню ефективності економічної дипломатії сприяє й 

цілий ряд факторів, ключовим із яких є послідовно реалізована розвиненими та 

багатьма новими індустріальними країнами політика, спрямована на зміцнення 

національної конкурентоспроможності [57, с. 57].   

На даний час економічна дипломатія як одна з найголовніших функцій 

держави за умови глобалізації набуває комплексного, системного характеру, 

спирається на тісну взаємодію широкого кола державних структур, суспільних 

організацій та союзів підприємців [243]. 

Світова економіка отримала у своє розпорядження різноманітний 

інструментарій у вигляді нетарифних бар'єрів, правил конкуренції, валютного 

паритету, податкової гармонізації і конвергенції економічних систем. Усе це 

створило основу для економічної дипломатії стратегічного характеру. 

Водночас, численні питання функціонування сучасної економічної 

дипломатії у зв’язку з розвитком процесів глобалізації потребують подальшого 
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глибинного аналізу з метою забезпечення адекватного реагування на світову 

реальність, що динамічно змінюється. Маються на увазі, зокрема, нові тенденції у 

сфері багатосторонньої дипломатії, інститути якої значно активніше 

модернізуються та реформуються в наш час, і це дозволяє підвищити 

представництво, оперативність та ефективність їхньої роботи; значна активізація 

інтеграційної дипломатії, яка створює вагомі конкурентні переваги для країн-

учасниць; швидке зростання кількості двосторонніх преференційльних 

торговельних угод, що відображає, зокрема, й кризові явища у функціонуванні 

багатосторонньої торгової системи; постійна модернізація механізмів та 

інструментів економічної дипломатії, її тісне перетинання з політикою сприяння 

експорту; залучення іноземних інвестицій; укріплення національної 

конкурентоспроможності [53, с. 14]. 

Можна стверджувати, що економічна дипломатія сформувала свій 

особливий універсум, в якому відбуваються багатосторонні форуми і діють різні 

інститути, регулюючи функціонування сучасної світової економіки. Економічна 

дипломатія задає свій ритм, визначає простір своєї діяльності і свою проблематику 

[139, c.112]. Розмиваючи кордони, глобалізація економіки привела до ускладнення 

системи функціонування світового ринку і перевела велике число внутрішніх 

проблем в категорію проблем, що представляють загальний інтерес [20, c.79].  

В той же час, як вже зазначалося, економічна дипломатія стає предметом 

занять не лише професійних дипломатів [36]. Через різноманітність і складність 

сучасної економіки рішення завдань економічної дипломатії здійснюється різними 

інститутами. Окрім державних – міністерств закордонних справ, міністерств 

економіки і фінансів, міністерств оборони, сільського господарства, 

промисловості, телекомунікацій і так далі – в цьому задіяні і нові актори: місцева 

влада, регіональні об'єднання, неурядові організації, промислові і торгові 

об'єднання, фірми і окремі бізнесмени. Поява нових акторів обумовлена легкістю 

комунікацій і пересувань, бажанням політиків і підприємців самим оцінювати 

обстановку і діяти в обхід бюрократичних структур. Створюється враження, що 

економічна дипломатія виходить за рамки класичного визначення дипломатії.  
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Слід враховувати також, що сучасна тематика економічної дипломатії 

вимагає глибоких спеціальних знань. Особливого значення набуває постійний 

переговорний процес, який потребує переговорників, що мають досвід 

фінансування проектів, що розбираються в питаннях тарифів, митних тонкощах, 

проблемах подолання нетарифних бар'єрів. Тематика економічної дипломатії 

припускає також комплексне володіння наукою валютно-кредитних стосунків, 

знання податкового законодавства, методів підтримки сільськогосподарського 

виробництва, заходів з охорони довкілля тощо. Фахівці потрібні і для керівництва 

самим процесом переговорів.  

Одним з інструментів економічної дипломатії стала закордонна мережа 

торгових палат. Розвитку торгівлі сприяє також організація двосторонніх спільних 

комісій, в які входять дипломати і представники бізнесу обох країн. Їх увага 

найчастіше зосереджена на виробленні чітких правових основ двосторонніх 

економічних стосунків. Торгові палати, як правило, засновуються в тих країнах, де 

акредитуюча держава має вагомий економічний інтерес. Такі інститути покликані 

стати посередником між іноземним бізнесом та владою чи представниками 

компаній країни перебування. 

Ще одним інструментом економічної дипломатії є торговельно-економічні 

місії в складі посольств. В такі місії як правило направляються співробітники 

профільних відомств (наприклад, міністерства економіки, міністерства 

зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі тощо), діяльність яких направлена на 

вивчення загального стану економіки, тенденцій розвитку зовнішньоекономічних 

зв'язків; розробку пропозицій щодо підвищення ефективності торговельно-

економічних зв'язків з державою перебування; здійснення заходів щодо захисту 

інтересів підприємництва своєї держави; інформування суб'єктів підприємницької 

діяльності держави перебування про умови їх діяльності в акредитуючій країні 

тощо. Співробітники таких місій як правило мають подвійне підпорядкування 

(МЗС та профільному відомству своєї країни), що на практиці може ускладнювати 

ефективність виконання їх функцій. 
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В контексті вищевикладеного слід виділити тенденцію заснування власних 

міжнародних відділів в профільних міністерствах (насамперед, в міністерствах 

економіки, торгівлі, фінансів, тощо).  

Щодо підходів відомств закордонних справ до нових реалій, пов’язаних з 

економізацією зовнішньої політики, то зіткнувшись з питанням ведення 

міжнародної діяльності іншими міністерствами, одні відомства закордонних справ 

спробували зменшити роль таких міністерств на міжнародній арені або поступово 

прийняти другорядну роль на міжнародних зустрічах. Інші відомства закордонних 

справ домоглися успіху в перетворенні їх ролі від виключної відповідальності за 

зовнішньоекономічну політику до ролі координатора розробки міжвідомчої 

зовнішньоекономічної політики. На нашу думку, така більш консультативна роль 

МЗС є більш прийнятною, адже дозволяє профільним міністерствам брати участь 

в розробці переговорних позицій, в той же час залишаючи дипломатів МЗС 

офіційно відповідальними за національні делегації на міжнародних економічних 

зустрічах. 

На сьогодні відомства закордонних справ у всьому світі використовують 

кілька моделей роботи, пов'язаних з зовнішньою торгово-економічною діяльністю. 

Перша модель являє собою комплекс розвитку двосторонніх торгово-економічних 

відносин під егідою МЗС [20]. Відомство закордонних справ є основним 

координатором економічних інтересів країни на міжнародному рівні. Він визначає 

стратегію і пріоритети у співпраці з усіма урядовими організаціями та 

регіональними органами виконавчої влади приймаючої країни. 

Друга – це частково об'єднана модель, коли МЗС і Міністерство економіки 

спільно організовують свою роботу на розвиток торгівлі та економічних відносин, 

де торгово-економічна місія має статус відокремленого підрозділу дипмісії, і, як 

наслідок, знаходиться в подвійному підпорядкуванні МЗС і Міністерства 

економіки. Ця модель також передбачає незалежність дипломатичної місії і її 

бюджету. Керівник торговельно-економічної місії доповідає главі дипломатичної 

місії, який керує його роботою. Робочі пріоритети торговельно-економічної місії 

визначаються Міністерством економіки.  
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Третя модель полягає у делегуванні завдань по організації торгово-

економічних відносин третій стороні. За такої моделі, МЗС стає все більш 

пасивним в моніторингу торгово-економічної ситуації в країні перебування через 

дипломатичну місію, але водночас користується послугами третьої особи тільки в 

тому випадку, якщо виникає така необхідність, дає завдання агентствам для 

виконання експортних та маркетингових досліджень, які не мають зацікавленості 

в інвестиціях чи укладеннях відповідних договорів. 

Забезпечення позитивного іміджу країни при веденні економічної 

дипломатії є основним завданням для дипломатичних місій, МЗС і професійних 

дипломатів взагалі. Дослідник дипломатії Б. Хокінг проаналізував вплив іміджу 

країни на рішення, що приймаються органами іноземного бізнесмену в початковій 

стадії ділової активності. Він стверджує, що 72% іміджу країни використовується 

в якості бази для прийняття рішень по інвестиційним проектам або іншим формам 

економічного співробітництва з тією чи іншою країною [234]. Активний 

економічний обмін може відбуватися навіть між країнами, які не мають 

дипломатичних взаємин або обтяжені серйозними політичними проблемами, але, 

двосторонні взаємини, засновані на позитивному сприйнятті національної 

ідентичності формують основу для більш динамічного і легкого розвитку торгово-

економічних взаємин. Ініціатива, інновації та винахідливість є якостями успішної 

організації заходів для дипломатичних місій. Слід додати, що всі методи 

дипломатичної діяльності не менш вагомі, в тому числі консульська та культурно-

просвітницька робота, відносини зі ЗМІ, діаспорами яка спрямована на створення 

позитивного привабливого образу своєї країни в приймаючій країні. 

Як зазначалось в контексті двосторонньої економічної дипломатії, 

виділеним залишається місце дипломатичного представництва. Дипломатична 

місія є основною структурною одиницею, яка надає інформацію власній країні про 

ключові принципи, структури і тенденці розвитку приймаючої країни, її плани і 

програми, валютні і фінансові умови, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, 

кон'юнктуру ринків, експортний і імпортний потенціал, відомості про прямі 

інвестицій в національну економіку тощо. Ця інформація збирається з 
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використанням офіційних джерел, що безпосередньо доступні для місії. В цілому, 

це дозволяє проаналізувати потенціал для подальшого економічного 

співробітництва. 

Одні з найголовніших завдань дипломатичних місій – сприяння учасникам 

зовнішньоекономічних зв'язків в їх роботі в приймаючій країні, захист і контроль 

за дотриманням інтересів країни в процесі їх діяльності, координація без 

втручання в їх господарську діяльність; представлення своєї країни, де фінансова, 

економічна і політична ситуація сприяє розгляду компаній в якості надійного 

зарубіжного торгового партнера, надавати допомогу своїм учасникам міжнародної 

торгівлі в реалізації заходів, організувати переговори, конгреси, семінари, круглі 

столи, виставки; вивчити пропозиції, що надійшли з підприємств для експорту та 

імпорту товарів і послуг, інвестиційні запити та пропозиції, надавати 

консультаційні та інформаційні послуги, використовувати місцевих експертів для 

вивчення економіки і аналізу ринку.  

Наприклад, посольства і дипломати США відіграють провідну роль в 

просуванні американського бізнесу, продуктів і послуг за кордон. У 2012 р. 

зусиллями Посольства США в Індонезії американській компанії Boeing Land 

вдалось заключити угоду про продаж літаків індонезійській компанії Lion Air на 

суму близько $ 23 млрд, яка стала найбільшою комерційною угодою в історії 

компанії [348, c. 36]. Загалом, за 2014 фіскальний рік, дипломатичні місії та 

комерційні відділи США збільшили експорт товарів США на 80 млрд доларів та 

прямих іноземних інвестицій на 20 млрд доларів [ 210, p. 36]. 

За окресленого формату посол стає рупором економічних інтересів країни в 

країні перебування. Дипломати відкривають ринки, вирішують комерційні 

суперечки, а також виступають радниками своїм компаніям за кордоном. Вони 

допомагають визначити потенційні можливості для експорту; сприяють іноземним 

інвестиціям; видають візи потенційним інвесторам, діловим мандрівникам, 

студентам і туристам; пропонують спрощений варіант оформлення документів для 

оформлення робочої візи вузькоспеціалізованим фахівцям та професіоналам 

найвищого рівня. 
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Таким чином, економічна дипломатія – основний механізм досягнення 

ефективних торгово-економічних відносин, заснованих на двосторонньому і 

багатосторонньому рівнях. Це інструмент для розвитку ефективного 

співробітництва як між країнами так і регіонами на глобальному рівні. Пріоритет 

економічних інтересів є результатом співпраці між країнами, незважаючи на 

відмінності, які існують між ними, викликані різними способами економічного 

розвитку. Роль економічної дипломатії незамінна в цьому процесі. 

Не менш важливим напрямком сучасної дипломатії є розвиток такої її 

форми як культурна дипломатія. Довгий час культурній дипломатії приділялось 

недостатньо уваги науковцями. Загальні дослідження про дипломатію лише 

дотично чи опосередковано торкались питання культурної дипломатії. І навпаки, в 

американській практиці культурну дипломатію часто ототожнюють з публічною. 

По-перше, більшість політиків і дипломатів вважають культурну 

дипломатію менш результативним інструментом дипломатії. Однак, за часів 

«холодної війни» розповсюдження американської культури грало позитивну роль 

у досягненні зовнішньополітичних цілей США. Так, трансляція джазових 

концертів в СРСР та привабливість американських ідей та цінностей впливали на 

формування свідомості радянської молоді. Проте, із закінченням «холодної війни» 

США зменшили підтримку культурної дипломатії: в період 1993-2003 рр., 

загальний обсяг фінансування для спонсорованих урядом культурних та освітніх 

програм США за кордоном знизився більш ніж на третину, не зважаючи на 

прохання про збільшення бюджету. Тим не менш, Велика Британія, Франція і 

Німеччина продовжують активно розвивати культурну дипломатію. Багато 

дипломатів підтримують культурну дипломатію в принципі, але на практиці, як 

правило, культурна дипломатія знаходиться серед менш пріоритетих напрямків 

роботи. У світі, в якому дипломатичним службам доводиться мати справу з більш 

широким колом питань, які необхідно вирішити у досить короткі терміни та з 

невеликим бюджетом, людські та фінансові ресурси, а також час, який потребує 

культурна дипломатія, часто виявляються недоступними для дипломатичних 

служб. 
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По-друге, пріоритет культурної дипломатії ускладнюється труднощами 

визначення довгострокового впливу культурної дипломатії на поведінку аудиторії 

та віддалених результатах. Підтримка культурної дипломатії тими, хто бере участь 

у забезпеченні фінансування таких проектів – дипломатами, політиками та 

урядовцями, бізнесменами – виявляється низькою у зв'язку з відсутністю 

ілюстрації позитивних результатів таких програм.  

Незначна увага дослідників до важливості культурної дипломатії може бути 

викликана в зв'язку з відсутністю чіткого розуміння, що саме включає культурна 

дипломатія. Так, досі немає загального визначення культурної дипломатії. Існує 

думка, що труднощі у визначенні терміну культурна дипломатія полягають у 

окремому смисловому та семантичному навантаженні слів культура та дипломатія 

[217, c. 2]. А також, що варіювання термінологією, якою користується держава для 

визначення культурної дипломатії і визначає семантичні відмінності різних 

держав [263]. Дослідник культурної дипломатії М. Віжовскі відзначає, що на 

практиці французький термін «Diplomatie Culturelle» відповідає міжнародним 

культурним зв'язкам Австралії, Канади, Сінгапуру та Великої Британії, і 

міжнародній культурній політиці Австрії, Нідерландів та Швеції [366]. Немає 

загальної домовленості серед учених щодо відношення культурної дипломатії до 

дипломатичної служби, її цілей, діяльності, часових рамок тощо. Деякі науковці 

вважають культурну дипломатію синонімом публічної дипломатії, міжнародних 

культурних зв'язків, або міжнародних культурних відносин держави, інші ж 

розглядають їх як окремі напрями діяльності [280;366].  

Для визначення культурної дипломатії найчастіше використовують 

формулювання М. Каммангса. Він визначає культурну дипломатію як обмін 

ідеями, інформацією, витворами мистецтва та іншими аспектами культури між 

націями і народами в цілях зміцнення взаєморозуміння між народами. [193]. Крім 

цього, культурна дипломатія може бути складовою частиною поняття публічна 

дипломатія і означає комплекс практичних дій, що мають стратегічні і тактичні 

цілі в питаннях культурного аспекту глобалізації та в сфері культурної взаємодії 

держав, міжнародних організацій та інших інститутів. 
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Останнім часом культурну дипломатію все більше вважають складовою 

публічної дипломатії, однак, на нашу думку, ці поняття не зовсім тотожні. 

Публічна дипломатія охоплює ширше коло інструментів і, наприклад, проведення 

брифінгів з закордонними журналістами не відноситься до функції культурної 

дипломатії [231]. 

Багато відомств закордонних справ, в тому числі Нової Зеландії, Канади, 

Великої Британії, Австралії та Японії, здійснюють свою культурну дипломатичну 

діяльність в межах компетенції їх публічної дипломатії. Акцент урядів на 

спілкуванні з іноземною аудиторією, наприклад, представниками громадськості та 

ЗМІ показує, що ставлення аудиторії до політики держави грає визначальну роль в 

здатності урядів домагатися своїх цілей у зовнішній політиці. В. Фулбрайт 

говорив, що мати людей, які розділяють та підтримують твою думку, набагато 

важливіше, ніж ще один підводний човен [192]. 

Активно розвиває свою концепцію культурної дипломатії Китай, який 

стрімко укріпляє свої позиції на міжнародній арені. Важливість для Китаю 

відігрівати вагому роль в культурній дипломатії було підкреслено її лідерами та 

підтверджується швидким зростанням культурних центрів Китаю і Інститутів 

Конфуція [228]. Так, з 2004 по 2009 рр. було відкрито понад 300 Інститутів 

Конфуція у більш ніж 80 країнах світу. Держава планує відкрити 1000 культурних 

інститутів до 2020р., досягнувши цим об’ємів поточної мережі інститутів 

культурної дипломатії Франції – 1016 [181]. Кожен культурний інститут 

розташований на території університетів-партнерів Китайських університів. Їх 

основні програми зосереджені на мові і мистецтві, хоча все частіше тепер вони 

включають семінари та лекції про новітню історію Китаю і сучасну політику. 

Китай на сьогоднішній день є найбільш активною, але не єдиною азіатською 

країною, яка прагне розширити свою культурну присутність в світі. Республіка 

Корея планує розширити свою мережу культурних центрів до 150 в найближчі 

роки (2016 р.) в якості ключового компонента стратегії національного брендінгу 

[328]. Індія також має амбітні програми щодо розширення своєї мережі культурної 

дипломатії, особливо в сусідніх країнах [28]. Індонезія, В'єтнам, Малайзія та інші 
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азіатські країни також переглядають свої концепції культурної дипломатії [298]. 

Зростання активної культурної дипломатії спостерігається в Туреччині, Бразилії, 

ПАР та багатьох інших країнах світу. Така тенденція характерна і для оремих міст 

або регіонів. 

Культурна дипломатія Росії отримала новий поштовх до розвитку на 

початку ХХІ ст. Однак, цей інструмент первинно використовувався скоріше для 

внутрішньої аудиторії, аніж зовнішньої, тобто в якості впливу на власне населення 

[2]. Паралельно, інструмент культурної дипломатії як посилення впливу Росії на 

пострадянські країни, який став активно обговорюватись на рівні керівництва на 

початку 2000-х рр., згодом перетворився на інструмент зовнішньополітичної 

пропаганди. Російське керівництво непокоїло зменшення вживання та статусу 

російської мови на пострадянському просторі, обмеження впливу православної 

церкви, і в першу чергу Московської патріархії. З ініціативи А. Солженіцина був 

створений науковий і культурний центр з вивчення спадщини російської еміграції 

– фонд «Русское зарубежье». Указом Президента РФ від 21 червня 2007 р. було 

створено фонд «Русский мир», покликаний просувати ідеологію російської 

культури за кордоном, зокрема, використовуючи інструмент церкви. На думку 

уряду РФ, «від настроїв утриманства слід повертатися до ідеї служіння Росії» 

[107]. На жаль, інструмент культурної дипломатії, як це демонструє нинішня 

Росія, може втратити своє первинне значення і цілі та стати формою досить 

агресивної пропаганди на закордоння. 

Активно використовують культурну дипломатію регіони, особливо якщо 

вони позиціонують себе як особливі адміністративні одиниці в складі держави. 

Наприклад, результати конференції «Культурна дипломатія: Роздуми і пропозиції 

Каталонії», яка відбулась в грудні 2009 р. є хрестоматійним прикладом регіону, 

який прагне розширити свою культурну дипломатію, а виділені завдання та цілі 

майже повністю співпадають з основними завданнями культурної дипломатії, що 

проводяться окремими країнами [294; 213]. 

Варто очікувати підйом культурної дипломатії  в найближчі роки, однак 

кожна держава при цьому матиме свої цілі – глобальна присутність чи акцент на 
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регіональних відносинах, розвиток мережі культурних інститутів у вьому світі, а 

не лише в країнах, де найбільше присутня діаспора тощо. 

Тенденцією в багатосторонньому співробітництві в сфері культурної 

дипломатії виступає формування урядами держав майданчиків, направлених на 

швидку реалізацію культурної стратегії. Прикладами виступають Фонд Азія-

Європа, створений у 1996 р. 25 провідними державами Європи та Азії, і Фонд 

Анни Лінд, створеного у 2004 р. на базі Барселонської Декларації про Євро-

середземноморське партнерство [160; 211], які  нині працюють з 43 країнами та 

розглядають багатостороннє співробітництво як основу своєї діяльності. 

Ще одна тенденція, яку варто згадати – це збільшення ролі державного або 

національного брендінгу. За останні роки питання іміджу держави набуло нового 

значення [282]. Країни від Австралії до Греції нині активно розробляють проекти 

національного бренду. Індекс Anholt-GfK Roper Nation Brands, який формує 

рейтинг найбільш привабливих та процвітаючих країн світу, привертає все більшу 

увагу щороку [297; 152]. Хоча брендинг не є предметом дослідження, однак це 

поняття перетинається з концепцією культурної дипломатії. Мистецтво і культура 

відіграють ключову роль в брендингу держав. В індексі Anholt-GfK Roper Nation 

Brands, «культура» є одним з шести атрибутів, за якими вимірюється народний 

бренд.  

Саме поняття культурна дипломатія включає в себе широке коло питань і 

сьогодні йому дають значно ширше визначення, і від цього розширюється 

інструментарій та діапазон діяльності інститутів культурної дипломатії.  

Прикладом цього є міжкультурний діалог. Культурні програми на національному 

та багатосторонньому рівні направлені на вирішення таких питань, як соціальна 

згуртованість, расизм, проблеми нерівності, дискримінації національних меншин 

іммігрантів, культурного виміру міжрелігійних питань. Прикладом може служити 

проект Британської Ради Наша Спільна Європа. Це відповідь на одну з головних 

культурних проблем, що стоять перед Європою сьогодні: зростаюча взаємна 

недовіра між мусульманами і немусульманами  [293]. 

http://www.simonanholt.com/Explained/explained-about-simon-anholt.aspx%5d.%20Хоча
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Міста також можуть бути основою міжкультурного діалогу, як у випадку 

проекту «Місто обіцянок» («The Promissed City») - спільний проект Інституту Гете 

та Інституту культури Польщі, який об'єднує Берлін, Варшаву і Мумбай, або 

проект «Відкриті міста» («Open Cities») Британської Ради, що досліджує, як 

імміграція може значно сприяти економічному росту міст [301; 292]. Рада Європи 

також реалізує подібний проект під назвою «Міжкультурні міста». Оскільки 

громади по всій Європі стають все більш різноманітними,  питання як управляти 

різноманітністю стає ключовим завданням на майбутнє. Успішні міста і 

суспільства майбутнього будуть міжкультурними: вони будуть здатні керувати і 

дослідити потенціал їхнього культурного розмаїття для стимулювання творчості 

та інновацій і, таким чином, сприяти економічному процвітанню і кращій якості 

життя [191]. Ці проекти демонструють тематичні акценти в культурній дипломатії 

в більш широкому культурному порядку денного. 

Сфера культурної дипломатії включає широке коло аспектів та тем – від 

кіно та мистецтва до освіти і науки, медицини, питання врядування тощо. 

Стратегія та план реалізації завдань культурної дипломатії формується на двох 

рівнях: в столиці в рамках роботи відомства закордонних справ разом зі 

спеціалістами профільних міністерств (освіти і науки, здоров’я, культури, 

енергетики тощо), а також безпосередньо в посольствах – в рамках роботи аташе з 

культури, науки, глави посольства [266, p. 9]. Новою практикою другої половини 

ХХ ст. стало започаткування такого інструменту культурної дипломатії як 

інститути культури, що здійснюють свою діяльність в рамках визначених завдань 

культурної дипломатії посольств. 

Саме інститути культури створюють мережу мовних курсів, гуртків 

інтересів, бібліотек з літературою на мові оригіналу, а також організовують 

сезонні фестивалі, виставки, культурні проекти, просувають освіту та науку в 

акредитуючій країні, разом з цим роз’яснюючи політику та позицію своєї держави 

з тих чи інших питань. Практика заснування окремих культурних центрів 

характерна для держав з багатою історією, привабливою культурою, розвинутою 
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наукою, мова якої поширена та затребувана. Розгалужена дієва система 

культурних інститутів вимагає значного фінансування та людських ресурсів.  

За інституційною основою та формою організації розрізняють три основні 

моделі культурної дипломатії: французька, британська, німецька. Французька 

модель передбачає повний контроль держави (в особі МЗС) над її реалізацією, 

культурна дипломатія стає невід’ємною складовою зовнішньої політики держави, 

глава дипломатичного представництва контролює діяльність культурних 

інститутів на місцях. Німецька модель вважається найбільш ліберальною, 

культурні центри мають широку автономію, дипломатичне представництво 

виконує функцію супервізії. Британська модель комбінує в собі дві попередні 

моделі, тому дістана назву «модель витягнутої руки» - тобто інститути культурної 

дипломатії працюють у зв’язці з дипломатичною службою, однак досить 

автономні. 

За відсутності можливості розгорнути таку діяльність, функції культурної 

дипломатії традиційно покладаються на аташе з питань культури, який 

призначається відомством закордонних справ (або відряджається на роботу до 

дипломатичного представництва  відомством культури). Власне діяльність аташе з 

питань культури має велике значення для сприяння взаєморозуміння і розвитку 

добрих відносин між державами шляхом організації обміну професійними або 

аматорськими творчими колективами або візитів в країну артистів світового рівня, 

а також призначення стипендій, надання можливостей навчання мовою своєї 

країни. Іноді практикується призначення на посаду аташе з питань культури 

видатного діяча в цій галузі, проте в таких випадках в рамках місії прийнято 

призначати компетентного адміністратора помічником аташе. У деяких випадках 

окремо призначаються аташе з питань культури і аташе з питань освіти. 

Існує тенденція до залучення третіх осіб чи організацій, які можуть 

займатися питаннями культури за кордоном. В такому випадку відомство 

закордонних справ делегує їм свої функції шляхом підписання договору чи 

меморандуму. Як правило, організація бере на себе всі фінансові питання, а від 

уряду отримує пітримку та сприяння в організації заходів, або навіть ексклюзивні 
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права представляти країну в сфері культури. Прикладом такого успішного досвіду 

виступає Український інститут в Швеції – МНУО, заснована вихідцями з України. 

Організація виступила ініціатором проведення днів українського кіно у 

Стокгольмі за підтримки МЗС України. Після успішно проведеного заходу було 

підписано тристоронній меморандум між МНУО, МЗС та Міністерством культури 

України, чим уповноважили організацію представляти інтереси держави у сфері 

культури в Швеції [131]. 

Наразі новою тенденцією у культурній дипломатії виступає тема проблеми 

зміни клімату та необхідності привчати суспільство до більш бережливого 

відношення до природи. Наприклад, Гете Інститут і Британська рада розробили 

напрямки культурної дипломатії навколо теми зміни клімату [172; 222]. Вони були 

пов'язані з заходами, організованими Інститутом культури Данії, які відбулись під 

час проведення Конференції з питань зміни клімату в Копенгагені в грудні 2009 р., 

де зазначалось, що платформою для вирішення цих питань був і є культурний 

сектор, який має унікальну роль у створенні екологічної ери до 2050 р. 

Представники культури і мистецтва, дизайну та архітектури, кіно і ЗМІ, спорту і 

освіти шляхом проведення виставок, інсталяцій, інших додаткових заходів 

висловлюють свою стурбованість щодо майбутнього планети та таким чином 

спілкуються з суспільством на цю тему [192]. 

Питання міжкультурного діалогу та зміни клімату – це ті два досить нові 

напрямки, які сьогодні активно розвиваються в культурній дипломатії. Поряд з 

виділеним тематичним підходом до напрямків діяльності культурної дипломатії 

розвивається наступна тенденція – швидке зростання використання Інтернет-

ресурсу в культурній дипломатії. Інститути культурної дипломатії 

використовують Інтернет в основному в якості розширення своїх маркетингових 

функцій або інформаційної діяльності. Це ще одне вікно, через яке вони можуть 

інформувати суспільство про події.  

Важливо звернути увагу на те, що сьогодні рушійною силою та 

реалізатором культурної дипломатії стають не так урядові організації, як 

недержавні актори – громадянське суспільство, діаспора, академічна спільнота, 
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бізнесмени, журналісти, спортсмени тощо. Державний сектор, скоріше, може 

виступати не генератором ідей, а установою, яка створює умови для їх реалізації. 

Новим в культурній дипломатії є тенденція мультикультуралізму, тобто 

взаємодії інститутів культури між собою. Прикладом цього є заснування у 2006 р. 

Об’єднання Інститутів культури країн Європейського Союзу [92]. До ОІКЄС 

входять 32 організації з 28 країн, які мають свої представництва у більш ніж 150 

країнах з більш ніж 2000 філіями і тисячами місцевих партнерів. Члени інституту 

задіяні в галузі мистецтва, мови, молодіжних, освітніх, наукових програм, 

міжкультурного діалогу тощо. 

Вони працюють над багатьма проектами, зокрема: проект ОІКЄС Східної та 

Північної Африки, направлений на підтримку розвитку секторів культури в регіоні 

Східної та Північної Африки; Європейсько-китайський діалог – зміцнення 

культурного співробітництва між Європою і Китаєм; багатомовності проекти; інші 

дії та ініціативи, спрямовані на переконання політичних акторів у важливості 

культури в міжнародних відносинах.  Проекти ОІКЄС сприяють підключенню 

культурних аспектів в таких ключових галузях, як розвиток, екологія, запобігання 

конфліктів і врегулювання конфліктів. Проекти також стимулюють розвиток 

інновацій. 

Отже, нові напрямки культурної дипломатії включають збільшення 

кількості країн, регіонів або міст з активною програмою культурної дипломатії; 

одночасно відбувається перехід до багатостороннього співробітництва в 

культурній дипломатії; зміст програм стає все більш тематичний, з ширшими 

цілями, зростає роль Інтернету, що також дає можливість інтерактивного 

спілкування з громадськістю, а також ширшого залучення суспільства до 

реалізації культурної дипломатії. 

В реаліях сьогодення все з більшою гостротою постає питання про роль 

гуманітарного фактору в дипломатії та міжнародному житті загалом. Гуманітарна 

дипломатія проголосила примат прав людини, виходячи за традиційні рамки 

виключної правосуб’єктності держав. Це вимагає від дипломатичних інститутів 

взяти на себе серйозні зобов’язання у справах формування міжнародних 
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організацій, які здатні виразити загальну волю, направлену на контроль за 

дотриманням основних прав людини. Гуманітарний фактор не обмежується 

тематикою двосторонніх форумів, які захищають індивіда. Мова йде про 

розповсюдження дії гуманітарної дипломатії на сфери захисту найбільш 

вразливих категорій людства,  що зазнають фізичних та моральних страждань. Ці 

проблеми, пов’язані з етнічними, релігійними та іншими меншинами, апатридами 

та біженцями, а також питання про забезпечення прав дітей та жінок. 

Питання гуманітарного аспекту в дипломатії постало особливо гостро 

внаслідок військових дій ІДІЛ на території Сирії, підіймаючи низку проблем перед 

міжнародною спільнотою – від продовольчої кризи в Сирії до питання захисту 

біженців та їх утримання. Проблеми гуманітарного аспекту з’явились в Україні 

після окупації Росією Криму та початку військових дій на Донбасі. 

Події ХХІ ст. активізували розвиток гуманітарних аспектів дипломатії 

пов’язаних зі спробами позбавити людей від страждань, приниження їх людської 

гідності. Як підкреслював французький правознавець Р.-Ж. Дюпюі, «проста 

людина стає першою жертвою військових конфліктів, а експлуатація, насилля, 

тероризм, а також стихійні лиха, хвороби та епідемії перетворюють сферу їх 

перебування в небезпечну для життя» [29]. 

Ще одне з найбільш актуальних завдань сучасної дипломатії, в тому числі її 

гуманітарного формату – врегулювання міжнародних конфліктів і кризових 

ситуацій. З початку ХХІ ст. лакмусовим папірцем вказаних проблем стали 

регіональні конфліктні ситуації в Косово та Південній Осетії, Україні та Сирії, які 

викликали у світовому співтоваристві чимало занепокоєнь. Усе це стимулювало 

проведення концептуальних наукових та практичних розробок, що, у свою чергу, 

створило передумови для виокремлення самостійної сфери досліджень 

дипломатичної практики. Йдеться про дипломатію управління та врегулювання 

конфліктів і кризових ситуацій, а також широке використання формату 

контактних груп. Однак, у науковій літературі поняття «управління кризою» 

досить часто визначається як сукупність дій, спрямованих на реалізацію цілей 

сторін при одночасному попередженні виходу конфлікту чи кризи з-під контролю. 
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У зв’язку з цим австралійський дослідник Дж. Річардсон пропонує використання 

іншого терміна – «кризова дипломатія», який означає діяльність, спрямовану на 

зменшення рівня напруги за умов кризи чи конфлікту [290].  

Наразі можна виділити три рівня гуманітарної дипломатії. Перший рівень 

стосується громадян власної держави та всебічної допомоги своїм громадянам для 

покращення їх життя. Другий рівень – гуманне ставлення до країн, які знаходяться 

в кризових ситуаціях антропогенного чи природного характеру. Проявом цього 

може бути, наприклад, відкриття Туреччиною першого повноцінно діючого 

посольства в Сомалі, а також ряд МНУО, діяльність яких направлена на допомогу 

населенню цієї держави. Третій рівень – глобальний, передбачає здійснення 

гуманітарної дипломатії в рамках міжнародних організаціях, особливо ООН [348]. 

Останнім часом дедалі більша увага приділяється не просто зменшенню 

рівня напруги, а попередженню розвитку конфліктних і кризових ситуацій у світі. 

Це так звана превентивна дипломатія. В умовах політичної напруженості або 

ескалації криз, превентивна дипломатія часто є одним з небагатьох варіантів, 

коротких примусових заходів з метою збереження миру, яка має також потенційно 

високу віддачу у вигляді інвестицій, а особливо – деескалація конфлікту рятує 

життя  тисяч осіб сторін конфлікту. Разом з тим,  Всесвітній банк підрахував, що 

середня вартість громадянської війни еквівалентна більш ніж 30-річному валовому 

внутрішньому продукту для країни середнього розміру, що розвивається [299]. 

Найбільш важкі громадянські війни накладають кумулятивні витрати на десятки 

мільярдів доларів, а на їх відновлення до вихідних темпів зростання потрібно в 

середньому 14 років. З іншого боку, превентивна дипломатія є порівняно 

недорогим методом вирішення конфлікту: Управління ООН для Західної Африки, 

яке грає важливу роль в зусиллях по недопущенню виникнення конфліктів в 

Гвінеї, Нігері та в інших країнах регіону, має регулярний бюджет менш ніж $ 8 

млн на рік [299]. У свою чергу, початок ХХІ ст. поставило перед дипломатією 

низку нових проблем, пов’язаних із гуманітарним втручанням у конфлікти, 

перебудовою діяльності міжнародних організацій, примусом до миру (саме так 

назвала російська сторона збройну операцію військових формувань Російської 
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Федерації проти збройних сил Грузії в зоні грузинсько-російського конфлікту 

влітку 2008 року) тощо. 

У сучасному світі, в контексті дедалі більшої його глобалізації, доведено, 

що національним інтересам держави має відповідати розвиток її співробітництва в 

політичній, економічній, торговельній, науковій, культурній та інших галузях. 

Поглиблення інтеграції господарств у світову економіку супроводжується 

зростанням її відкритості та одночасно посиленням вимог стосовно необхідності 

забезпечувати національні інтереси, стійкий розвиток та економічну безпеку 

країни [103, с. 126]. Саме це, як вже зазначалось, і формує порядок денних 

сучасної дипломатії. 

Окрім того, стало очевидним повернення «фактору релігії» в міжнародні 

відносини. Неможливо не погодитись з тезою С. Хантінгтона про зростаючу роль 

релігій в ХХІ ст., що пояснюється, перед усім, певним ідейним вакуумом, в якому 

переважає прагматизм політиків сьогодення, які не бояться подвійних стандартів 

[58, с. 125]. Сам факт, що релігійні ідеали та конфесійні інститути залишались за 

рамками міжнародних досліджень, може знайти пояснення в традиції 

позитивістського та лише емпіричного методологічного підходу, особливо 

характерного для 70-х рр. ХХ століття. 

Все більш рішучо в сучасному житті заявляють про себе проблеми 

духовного, релігійного та релігійно-культурного плану. Релігійні лідери можуть 

внести неоцінений внесок у встановлення дійсно стабільного світу, якщо їх слово 

та дії будуть направлені не на уособлення та протиставлення народів та держав, а 

на проповідь терпіння, на виховання у віруючих поваги до найвищої цінності – 

людського життя. Повернення «чинника релігії» в міжнародні відносини стало 

очевидним фактом. Подальший розвиток залежатиме в більшій мірі від тієї 

відповіді, яка прозвучить в цій ситуації: розростання релігійних конфліктів, і, отже, 

війни, або ж релігійні ідеали як передумова мирного рішення суперечок у дусі 

справедливості і терпимості. 

Рух конфесійного характеру сьогодні стає все більш важливим фактором 

міжнародного життя. Це католицькі, протестантські, православні, мусульманські, 
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буддистські організації, які активно беруть участь у спробах попередження та 

вирішення військових конфліктів чи намагаються полегшити страждання 

населення, яке втягнуто у військові дії. Члени цих організацій часто стають 

участниками «peace keeping force» або ж діють самостійно. Проблеми миру, 

справедливості, консенсусу стоять на порядку денному різноманітних 

міжнародних конференцій, в яких приймають зацікавлену участь члени релігійних 

об’єднань. 

Прикладом тому стали події 90-х років у Бурунді. Слідом за геноцидом в 

Руанді і провалом політиків в рішенні цих проблем велика кількість релігійних 

організацій взяла на себе функції посередництва, діалогу і примирення. Серед цих 

організацій Католицька служба допомоги підготувала мирну угоду, яка лягла в 

основу врегулювання [64]. Варто згадати роль Папи Римського у відновленні 

відносин між США та Кубою. 

У зв’язку з цим окремої уваги заслуговує дипломатична активність Святого 

престолу, адже католицька церква є єдиною релігійною структурою, яка має 

власну професійну дипломатичну службу. Крім того, Папська дипломатія має 

багатовікову історію і в цілому може бути цінним джерелом для досліджень, які 

критично налаштовані по відношенню до так званої «позачасовості» (timelessnes) в 

підході до вивчення дипломатії та міжнародної політики [63]. 

Святий престол бере активну участь в діяльності міжнародних організацій. 

Він представлений як в міжурядових (ООН, ВООЗ, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, ФАО, 

Рада Європи, ЄС, ОАГ, Міжнародний комітет з військової медицини і 

фармакології, Міжнародна організація по туризму), так і в неурядових 

міжнародних організаціях (Міжнародний комітет з історичних наук, Міжнародний 

комітет з палеографії, Міжнародний комітет з історії мистецтв, Міжнародний 

комітет з антропології і етнографії, Міжнародний комітет з дотримання 

нейтралітету медицини, Міжнародний центр досліджень по охороні і реставрації 

культурної спадщини, Міжнародна рада з охорони пам'ятників і заповідників, 

Міжнародний туристичний альянс та інші) [30, c. 280]. 
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Дипломатичні акції, направлені на попередження військових конфліктів,  

Ватикан називає «навчання миру» (pedagogia della pace). У своїх виступах перед 

дипломатичним корпусом і слухачами папської академії Іоанн Павло II 

неодноразово говорив про зростаюче значення дипломатії як інструменту 

міжнародної співпраці. Це дозволяє, за словами понтифіка, «уникнути, наскільки 

це можливо, такого положення, коли найбільш слабкі стають жертвою злої волі, 

застосування сили або маніпулювання суспільною свідомістю; прогрес цивілізації 

полягає у відшукуванні засобів захисту і розвитку світоустрою, що узгоджується з 

нашою совістю. Дипломатія покликана зайняти гідне місце в укладі життя за 

законами совісті» [30, c. 289]. 

Вивчення історичного досвіду та сучасних форм дипломатії Святого 

престолу, дипломатії в контексті сучасного світу багато в чому унікальної, має 

особливе значення в наші дні, коли пошук «естетичного виміру» міжнародних 

відносин неухильно веде до розуміння значення духовного фактору. 

 

4.2 Публічна дипломатія в постбіполярний період 

Сьогодні не існує загальноприйнятого визначення поняття публічна 

дипломатія, однак, її можна зрозуміти як діяльність, за допомогою якої влада у 

співпраці з недержавними установами спілкується з громадськістю і 

недержавними акторами за кордоном, і охоплює інформаційний аспект, 

культурний, освітній, а також формує імідж країни. Публічна дипломатія може 

включати діяльність уряду, спрямовану на формування думки громадськості своє 

країни щодо діяльності держави закордоном та її дипломатичних агентів. 

Існує думка, що публічна дипломатія – нове слово для пропаганди. Інші 

стверджують, що інформаційну діяльність всередині країни слід називати зв’язки з 

громадськістю, оскільки дипломатія не відноситься до внутрішньодержавної 

діяльності. Існують й інші підходи до розуміння поняття публічна дипломатія. Дж. 

Най виокремлює поняття «м’якої сили» [290]. Дж. Батора, використовуючи підхід 

Дж. Ная, називає публічну дипломатію інструментом розвитку та підтримання 

«м’якої сили» держави [78, c. 54]. 
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Інколи в поняття публічної дипломатії включають всі форми дипломатії, які 

не стосуються політичного, економічного чи консульського аспекту. На думку Ш. 

Ріордана, вся дипломатія – це публічна дипломатія [313]. Однак, при цьому 

виникає проблема занадто великого охоплення різних сфер діяльності держави за 

кордоном. 

Все таки, аналізуючи розповсюджену практику держав, можна зробити 

висновок, що до поняття публічної дипломатії відносять медіа, культуру, освіту, 

туризм та інші відповідні сфери, де цільовою аудиторією виступають як 

громадськість за кордоном, так і всередині країни (виключенням є США, де 

законом забороняється використовувати публічну дипломатію щодо свого 

населення).  

Сучасні технології значно полегшили спілкування з масовою аудиторією, 

але інформаційне перевантаження ускладнює можливість привернути їх увагу та 

справити бажаний ефект. Зовнішньополітичні відомства проводять експерименти 

з використанням соціальних мереж, щоб збільшити своє охоплення. Публічна 

дипломатія – це, передусім, інформування громадян, однак ця функція може 

розумітися державами по-різному. 

США, Велика Британія, Канада були одними з перших держав, які почали 

використовувати інструментарій публічної дипломатії в повному обсязі. Франція і 

Німеччина скоріше в розумінні публічної дипломатії практикують культурну 

дипломатію як засіб для формування образу дежави. Такі держави як Китай, Куба, 

Росія, вважають важливим інформувати свою громадськість, розповідаючи свою 

версію закордонних подій. Це частина їх стратегії підтримки власне авторитарного 

правління. Для них внутрішня публічна дипломатія є пріоритетним завданням. 

Країни, що розвиваються, тільки починають застосовувати цей інструмент. 

Наприклад, Індія і Пакистан використовували методи публічної дипломатії, щоб 

залучити громадськість в іншій країні до процесу ослаблення напруги між 

державами і зміцнення взаємної довіри.  

Завдання дипломатії, що має справу з усе більш широким спектром різних 

сил і ЗМІ, поступово ускладнилися. Потрібно виявити, які сили, як у своїй країні, 
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так і за кордоном, можуть вплинути на результат того або іншого заходу. Зовсім не 

достатньо бути впевненим в тому, що колеги-дипломати за кордоном розуміють 

політику вашої країни, її повинна зрозуміти громадськість, що впливає на політику 

свого МЗС [309]. Сприйняття політики однієї держави громадською думкою 

інших країн грає все більшу роль. Сфера діяльності публічної дипломатії 

припускає все більш активне підключення громадської думки, неурядових 

інститутів і окремих громадян до дискусії з проблем міжнародної політики.  

У спеціальній доповіді, підготовленій в 2000 р. групою експертів для 

Держдепартаменту, відзначалося, що в інтересах активізації публічної дипломатії 

«Держдепартамент і посольства повинні розширити свої контакти: 

консультуватися і укладати угоди з неурядовими організаціями і науковою 

громадськістю. Потрібно заохочувати послів зав'язувати активний діалог з 

масмедіа і громадськістю» [221]. В інструкціях американським послам прямо 

вказується на те, що їх завдання полягає також в ініціювані дискусій з найбільш 

актуальних питань в громадській думці країни перебування.  

У інформаційних цілях американське зовнішньополітичне відомство 

широко використовує супутникові телеконференції. У Вашингтоні і Нью-Йорку 

співробітники Держдепартаменту підтримують тісний контакт з розташованими 

там іноземними прес-центрами. Завдяки цій системі величезне число 

різноманітних публікацій і електронних версій доводиться до відома зарубіжної 

аудиторії. Інформаційні центри американських посольств підтримують зв'язок on 

line з урядовцями, представниками світу науки і культури, «опініон-мейкерами» 

країни перебування. 

З цією метою Держдепартамент фінансує численні міжнародні 

інформаційні програми – «Голос Америки», «Свобода», «Вільна Європа», «Вільна 

Азія», що мовлять на 40 мовах. Спеціальні телепередачі теж націлені на те, щоб 

донести до іноземної аудиторії американські цінності. Відомо, що йдеться про 

дуже дорогі програми, що поглинають близько 40% бюджету, що виділяється на 

інформацію. 
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Британська модель публічної дипломатії має виражений прагматичний 

підхід. Форін Офіс проводить періодичні наради з усіма відповідними установами, 

в тому числі автономними одиницями, такими як BBC, Британська Рада, Visit 

Britain (туристичне агентство), окрім відповідних державних відомств. Шляхом 

координування спільних дій, кожне агенство працює автономно на спільну мету. 

Франція використовує ще один механізм – модель державно-приватного 

партнерства. Наразі багато західних відомств закордонних справ залучають до 

роботи МНУО. 

Китай використовує публічну дипломатію як спосіб слідкувати за 

настроями своїх громадян за допомогою інтернет-сайтів, а також шляхом 

відстеження найбільш активних у сфері міжнародних відносин. В 2004 р. в МЗС 

Китаю створено Департамент публічної дипломатії. Китай використовує цей 

інструмент для встановлення меж інформаційного поля, що попадає в країну, а 

також контролюючи доступ китайських вчених та активних діячів до вихідного 

матеріалу, по суті заохочуючи їх застосовувати самоцензуру. 

В основному дослідники сучасної дипломатії сходяться на думці, що 

поняття «публічна дипломатія» включає широкий спектр дій, спрямованих на 

будівництво довгострокових відносин, захист цілей національної зовнішньої 

політики і кращого розуміння цінностей і інститутів власної держави за кордоном. 

Публічна дипломатія просуває національні інтереси і забезпечує національну 

безпеку шляхом вивчення настроїв іноземної громадської думки, їх інформування. 

Публічна дипломатія в основному націлена на масову аудиторію [311]. Вона 

виходить з того припущення, що громадська думка може зробити значний вплив 

на свої уряди і на політичні системи. Будь-який напрям публічної дипломатії 

спрямований на певну аудиторію, використовує ту мову і образи, що відповідають 

цій аудиторії. Саме це дозволяє їй досягти намічених політичних цілей. 

Наслідком зростаючої важливості внутрішньої громадської думки стає той 

факт, що сьогодні речники МЗС зосереджуються в основному на реакції 

внутрішньої аудиторії на закордонні події, менше приділяється уваги донесенню 

внутрішньої політики зовнішнім ЗМІ. Це інверсія функції відомств закордонних 
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справ. Більше того, навіть під час закордонних візитів, лідери набагато більше 

зацікавлені в тому, про що інформують свої ЗМІ, аніж в іноземних ЗМІ і як 

змінилось ставлення іноземних громадян до країни. Робота офіційного речника 

уряду стала вимогливою, вимагає кращих професійних навичок. Уряди зі слабкою 

прес-службою завжди в гіршому становищі.  

Нерідко терміни публічна дипломатія і дипломатія мас-медіа взаємозамінні. 

Дипломатія ЗМІ, що включає і поняття пропаганди, поза сумнівом, стала 

частиною публічної дипломатії. Нині дипломати і уряди мають у своєму 

розпорядженні додатковий канал зв'язку, що дозволяє здійснювати функції, 

характерні для дипломатичної роботи, - обмін думками, заява позиції, здійснення 

символічних жестів і подача певних сигналів, підтвердження взятих на себе 

зобов'язань [10].  

Дипломатична служба, що традиційно розглядає інформаційно-аналітичну 

роботу як одну з найважливіших напрямів своєї діяльності, в XX ст. отримала нові 

можливості збору і обробки інформації. Зокрема, йдеться про службу 

радіомоніторингу, найтіснішим чином пов'язану з МЗС.  

Публічна дипломатія нерідко асоціюється з пропагандою. Згідно із 

загальноприйнятим поняттям, пропаганда - це переважно умисна маніпуляція за 

допомогою символів (слів, жестів, прапорів, зображень, монументів, музики тощо) 

думками або діями інших людей відносно їх вірувань, цінностей і поведінки. 

Сьогодні уряд США вважає, що публічна дипломатія здатна забезпечити 

національну безпеку і інші інтереси шляхом інформування зарубіжної аудиторії, а 

також впливу на уряди і громадян інших країн. Американська публічна 

дипломатія має тенденцію фокусуватися на двох основних завданнях. Одне з них – 

інформувати іноземних громадян про політику США і її основи, вселяти довіру до 

Америки і її політики. Інша – інформувати іноземних громадян про 

американський стиль життя, особливо про те, як він сформувався під тиском 

демократичної форми правління, і сприяти широкому сприйняттю цього способу 

життя. 
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Прикладом негативного використання основних засад публічної дипломатії 

виступає Росія. Неодноразово були помічені сюжети на національних телеканалах 

РФ, в яких інформація спотворюється для того, аби направити думки громадян у 

потрібний для влади вектор, тим самим перейшовши тонку межу між 

інформуванням суспільства і пропагандою. Проект «Руська весна» – це результат 

довготривалого інформаційного впливу на населення, негативного використання 

методів, покликаних формувати діалог між владою і громадянським суспільством, 

а не проникати в їх свідомість. 

Публічна дипломатія не замінює собою традиційну дипломатію, а 

допомагає підготувати сприятливий ґрунт для проведення офіційних заходів на 

зовнішньополітичній арені, вміло використовується урядами низки країн за 

кордоном разом з традиційною дипломатією, економічними заходами і збройними 

силами. Наприклад, сьогодні цей напрям зовнішньополітичної діяльності 

розглядається керівництвом і громадськістю США як порівняно недорогий, але 

досить ефективний спосіб просування американської зовнішньої політики і 

державних інтересів по всьому світу. Цьому свідчить те, що тільки на програми 

публічної дипломатії Держдепартаменту було виділено 562 млн. доларів в 2016 р., 

та 623 млн. доларів на програми освітнього та культурного обміну [182].  

В умовах інформаційної революції дипломати стикаються з необхідністю 

опанувати нові технології, щоб повністю використовувати можливості, що 

відкрилися внаслідок інформатизації суспільства. МЗС докладають чималих 

зусиль, знаходячи нові і гнучкі способи використання електронних засобів 

інформації. До цього також підштовхують і фінансові проблеми, з якими сьогодні 

стикаються зовнішньополітичні відомства, адже інформаційні технології 

допомагають зберегти час і гроші.  

Нині майже вся солідна періодика і основні інформаційні агентства мають 

власні сайти в інтернеті. За бажанням ці матеріали можна негайно роздрукувати. І 

в цьому випадку економія коштів значна, оскільки більшість друкарських органів 

забезпечують безкоштовний доступ. Навіть якщо ці послуги платні, сума платежу 

значно нижча, ніж вартість іноземних газет, що доставляються поштою з-за 
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кордону. Інтернет надає багато інших інформаційних послуг. Сюжет, що цікавить 

дипломата, можна детальніше вивчити з гіперпосилань на інші джерела. Пошукові 

системи допомагають досконально досліджувати проблему, отримавши доступ до 

довідкових видань, енциклопедій, сайтів потрібних організацій. 

Швидке отримання інформації економить ресурс часу, звільняючи його для 

поглибленого аналізу і узагальнень, що робить процес вироблення рішень 

збалансованішим і послідовним. У міністерствах, де комп'ютери і доступ до 

Інтернету стали звичайною справою, дипломат починає свій день зі знайомства з 

тією інформацією, що поступила електронною поштою. Адже за родом діяльності 

мало хто ще так зацікавлений в контактах в реальному часі зі своїми колегами в 

різних країнах. Інтернет допомагає здолати часові пояси, тому посилаючи свою 

пошту з Європи в Японію, дипломат упевнений, що його японський партнер, 

прийшовши в офіс, зможе вмить з нею ознайомитися. Причому вартість такої 

пошти мінімальна. По електронній пошті бюлетені, прес-релізи, офіційні 

документи можна миттєво розіслати будь-якому числу міністерств, 

представництв, організацій і приватних осіб.  

Внаслідок активного використання Інтернету як засобу здійснення 

дипломатії виокремлюється віртуальна дипломатія як абсолютно нова, але дуже 

важлива складова дипломатії, базовими засадами якої у глобалізованому світі є 

сукупність понять, перетин яких виокремлює її особливості та спецефічні ознаки 

(іміджева дипломатія, культурна дипломатія, державний брендінг тощо).  

Термін «віртуальна дипломатія» був введений у США в середині 90-х рр. 

ХХ ст. і пов’язаний з впровадженням концепції «м’якої сили», запропонованої Дж. 

С. Наєм-молодшим для розвитку і втілення концепції нової дипломатії США у 

ХХІ ст.. На його думку, використання глобальної інформаційно-комунікаційної 

мережі сприяє формуванню нової моделі дипломатичної діяльності, яка 

спрямована на переконання світової спільноти у правильності і дієвості 

зовнішньополітичних рішень провідних акторів міжнародних відносин [289]. Ідею 

запровадження віртуальної дипломатії було враховано в стратегії і практиці 
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публічної дипломатії США, яка одним із своїх пріоритетів визначила розвиток 

мережі як засобу комунікацій між США та міжнародною спільнотою.  

Суть віртуальної дипломатії полягає у використанні методів, технологій та 

інструментарію глибокого «м’якого ідеологічного впливу» на світову 

громадськість, на розбудову та «вбудову» у масову свідомість системи базових 

ідеалів і цінностей держав-лідерів. Як наслідок, відбуваються зміни у діяльності 

дипломатичних установ (посольств, консульств, місій) та професійній підготовці 

дипломатів, які мають володіти інформаційно-комунікаційним інструментами і 

масово-комунікаційними навичками [311].  

Термін віртуальна дипломатія має різні виявлення в залежності від того, на 

яких характеристиках акцентується увага. Наприклад, термін мережева 

дипломатія, тобто використання глобальної інформаційної мережі для здійснення 

державами своєї зовнішньої політики, найчастіше використовується у роботах 

американських дослідників. Термін цифрова дипломатія, тобто дипломатична 

діяльність, пов’язана з мережею Інтернет,  замінює віртуальну дипломатію у 

Німеччині та Франції. У Канаді використовують термін кібер-дипломатія. Термін 

електронна дипломатія або е-дипломатія, тобто форма інтерактивної діяльності 

зовнішньополітичних установ, широко використовується у Великій Британії [90, c. 

23].  

Універсальний підхід до розуміння віртуальної дипломатії розроблено в 

Інституті миру США, за яким віртуальна дипломатія означає таку форму 

зовнішньополітичної діяльності, яка асоціюється з використанням глобальних 

інформаційно-комунікаційних мереж у міжнародних відносинах і охоплює 

практику міждержавних відносин, системи прийняття зовнішньополітичних 

рішень, комунікації дипломатичних установ, що здійснюються за допомогою 

інформаційних та комунікаційних технологій у контексті змін, які відбуваються на 

комп’ютерній та телекомунікаційних сферах. З’являються поняття віртуальний 

посол, віртуальне посольство та веб-сайт дипломатичного посольства, які 

розроблені європейською організацією «Дипломатична фундація». Ця організація 

є неприбутковою фундацією, яка створена у листопаді 2002 р. за підтримки урядів 
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Мальти та Швейцарії, яка з 1993 р. функціонувала як міжнародний проект 

Середземноморської академії дипломатичних досліджень [151]. 

Головна мета проекту – створення глобальної системи віртуальної 

дипломатії, з використання інформаційно-комунікаційних технологій, оптимізація 

та поліпшення ефективності дипломатичних відносин, оперативне реагування на 

зміни у світовій політичній системі. 

З 1999 р. за підтримки DiploFoundation щорічно відбуваються Міжнародні 

конференції з актуальних питань, пов’язаних з впровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій у дипломатичній діяльності, серед яких Міжнародні 

конференції «Дипломатичний веб-менеджмент» (лютий 2001 та 2002рр., Мальта), 

Міжнародна конференція «Виклик для міністрів закордонних справ: управління 

дипломатичними мережами та оцінка ефективності» (травень-червень 2006 р., 

Швейцарія) [255].  

Інструменти віртуальної дипломатії зумовлюють забезпечення 

національних інтересів шляхом реалізації різних моделей віртуальної дипломатії у 

міждержавній взаємодії, а використання веб-сайтів та тематичних веб-порталів 

держав дозволяє впливати на загальне ставлення до державної політики, 

сформувати та адекватно оцінити політичні альтернативи, сприяти формуванню 

політичної ідентифікації або ступеню залучення суспільства до політичної 

структуризації: на внутрішньому рівні – поділ суспільства на групи за 

політичними інтересами на основі політичної ідентифікації, а на міжнародному 

рівні – діаспорних зв’язків та поширення серед громадян інших країн цінностей 

національної культури. 

Передовий досвід в оснащенні новітніми технологіями накопичений в ООН. 

Раніше дипломати стикалися з труднощами, намагаючись якнайшвидше 

роздобути резолюцію Ради Безпеки, яка тільки що була ухвалена, Генеральної 

Асамблеї, ЕКОСОР і так далі. Віднині веб-сторінка ООН [180] вмить дає 

необхідну інформацію. Наприклад, доповідь, що стосується реформи ООН, 

офіційно представлена Генеральним секретарем ООН Кофі Ананом 16 липня 1997 

р., того ж дня з'явилася у всесвітній інформаційній павутині [360]. Оперативно 
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надає інформацію про свою діяльність ЄС, Рада Європи, ОБСЄ, НАТО і інші 

міжнародні організації. 

Нині, усі великі міжнародні конференції, саміти, форуми, як правило, 

знайомлять світову громадську думку з інформацією про хід робіт, яка 

розміщується на відповідних веб-сайтах.  

Більшість міністерств закордонних справ теж мають свої сайти, де можна 

ознайомитися з їх історією, структурою, персоналом, конкурсними умовами для 

вступу на дипломатичну службу. Міністерства завантажують в інтернет прес-

релізи, розмови керівників відомства, виклад офіційної позиції з певних питань. 

Наприклад, англійський Форін Офіс свій новинний сайт [10] оновлює кілька разів 

в день. Інформативними є сайти МЗС Франції, Італії, США, де можна знайти як 

загальну інформацію про їх діяльність, так і звітні данні за період роботи. Більше 

того, відомства шляхом технічного переобладання робочих місць переводять 

функціонування свого міністерства на безпаперовий формат, що прискорює 

процес вироблення рішень. З’являються поняття «віртуального посольства» та 

«віртуального посла», коли можна отримати необхідну консультацію з 

консульських чи інших питань, написавши звернення на сторінці Посольства. 

Активно використовується Інтернет у візових питаннях, коли апліканта просять 

заздалегідь заповнити електронну версію анкети, таким чином, інформація 

опрацьовується завчасно і це скорочує час видачі візи. Саме за рахунок цього, 

французька косульська служба встигає розглянути майже 35% заяв на видачу візи 

протягом 48 годин [271]. 

Значно полегшує процедуру контактів з посольствами і консульствами 

знайомство з їх інтернет-сайтами. Цей засіб інформації надає можливість 

познайомитися із станом двосторонніх стосунків, дізнатися подробиці про країну, 

що акредитує посольство, про формальності, що вимагаються для отримання візи.  

Звичайно, електронна інформаційна мережа досить уразлива і створює 

немало проблем службам безпеки. Хакери зламують комп'ютери, прочитують 

пошту, завантажують секретні документи. Інформація, придбана таким шляхом і 

яка стала надбанням громадськості або інших урядів, може сильно пошкодити 
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діяльності дипломатичних місій. Наприклад, це може перервати переговори або 

конфіденційне листування. Проникнення хакерів в комп'ютерні системи 

державних зовнішньополітичних організацій нестримно росте. У США в 1995 р. 

було відмічено чотири подібні випадки, в 1996 їх стало вісімнадцять, в 1997 - 

двадцять сім, в 1998 - двісті тридцять три, в 1999 р. це число виросло до трьох 

тисяч семисот тридцяти шести [13].  

Яскравим прикладом того, якими можуть бути наслідки «витоку» 

інформації є скандал 2010 р., пов’язаний із сайтом Вікілікс [17]. В 2010 р. Вікілікс 

розмістили в мережі інтернет 76000 секретних документів про війну в 

Афганістані, 392 тисячі документів про іракську війну, а в кінці листопада почали 

викладати на свої сторінки ще 250 тисяч секретних документів Держдепартаменту 

США, пропонуючи всім бажаючим самостійно оцінити роботу американських 

дипломатів. З однієї сторони, це прояв публічної дипломатії, вплив сучасних 

технологій на ведення дипломатії, з іншої сторони цей скандал продемонстрував 

недостатню захищеність дипломатичного листування, поставивши під сумнів всю 

систему інформаційної безпеки США. Але, варто зауважити, що дані, 

опубліковані на сайті, можуть бути сенсаційними для пересічного громадянина, в 

той час як в кулуарах дипломатичного корпусу така інформація не є новою. Тим 

не менш, таке використання переваг інформаційної революції значно ускладнює 

роботу дипломатії. 

Отже, варто зазначити, що актуальність здійснення публічної дипломатії 

надзвичайно зросла, особливо в умовах інформатизації суспільства та високої 

швидкості передачі новин. В такому контексті важливо встановити двосторонній 

зв’язок між урядами та громадськістю, оскільки саме суспільство і формує 

підтримку чи заперечення певних дипломатичних акцій, а також шляхом співпраці 

з мас медіа культивувати позитивне сприйняття аудиторією інформації про країну. 

Роль публічної дипломатії стрімко зростає, адже розмивається поняття часу в 

отриманні інформації та з’являється можливість безперервного контакту як між 

дипломатичними установами та центром, так і між представниками влади і 

громадськістю. 
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Публічна дипломатія – не новий вид діяльності, але він забезпечує 

уніфікований спосіб роботи з інформацією та формувати позитивний імідж як 

всередені країни, так, і насамперед, за кордоном. Вона гармонізує дії в різних 

галузях, надаючи їм узгодженості для досягнення спільної мети. Всередині країни 

це змушує МЗС переосмислити значення внутрішньої аудиторії і поважати їхню 

законну зацікавленість в міжнародних відносинах за кордоном – сприяє 

позиціонуванню своєї позиції серед широкої громадськості, яка згодом впливає на 

власні уряди. 

Висновки до 4-го розділу 

Дипломатія, незалежно від її історичної моделі, покликана слугувати 

найбільш ефективним інструментом діалогу. Передусім, в цій ролі дипломатична 

служба зберігає своє неперехідне значення, незалежно від появи інших інститутів 

та методів ведення дипломатії. 

Сучасною тенденцією дипломатії стає її економізація. Роль економічної 

дипломатії безперечно зростає, і від того, як держава використовує сьогоднішні 

можливості, залежить її економічне процвітання у майбутньому, а отже, і її роль і 

місце в міжнародному середовищі. 

Широко розвивається культурна дипломатія. Ефективність політичної 

присутності акторів міжнародних відносин на світовій арені сьогодні 

визначається, окрім багатьох політичних, економічних, соціальних та 

інформаційних чинників, ще й ступенем розвитку національного культурного 

простору та міжкультурного співробітництва.  

Зростає роль та значення гуманітарної дипломатії. У взаємозалежному світі 

країни не залишаються осторонь гуманітарних криз, які виникають внаслідок 

стихійних лих чи регіональних конфліктів. Держави надають допомогу 

постраждалим як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних 

організацій. 

Збільшується роль публічної дипломатії, яка націлена на формування 

громадської думки, а також встановлення діалогу між урядом та неурядовими 

організаціями, громадськістю. Впровадження новітніх технологій забезпечують 
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можливість оперативно отримувати інформацію, що  полегшує роботу дипломата, 

а також робить дипломатію відкритою для громадськості. Тобто, слід говорити 

про підтвердження існуючої думки, що публічна дипломатія здатна забезпечити 

національну безпеку та інші інтереси держави шляхом інформування зарубіжної 

аудиторії, а також впливу на уряди і громадян інших країн. 

Дипломатичні служби країн світу активно використовують інтернет ресурс 

в реалізації зовнішньополітичних цілей. При цьому ми можемо говорити як про 

мережеву дипломатію, активну присутність політиків та дипломатів в соціальних 

мережах для інтерактивного інформування громадськості і формування суспільної 

думки, так і про використання переваг Інтернету в здійсненні традиційних 

дипломатичних функцій, наприклад, інформаційної – шляхом наповнення веб-

сторінок дипломатичних представництв актуальними даними, а також 

спостерігається спрощення та прискорення виконання консульських функцій 

шляхом електронної обробки документів.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження стало основою для вирішення важливого наукового 

питання, що полягає в з’ясуванні тенденцій еволюції інститутів, форм, методів 

сучасної дипломатії, детермінованих трансформацією міжнародних відносин, та 

дозволило дійти таких висновків: 

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, 
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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. 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 
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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 глав 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. 
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 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 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.   
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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 
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ними як «дипломатія-каталізатор». Власне, ефективність МНУО як нових акторів 

дипломатичного середовища лежить через співпрацю з державами, а не 

конкуренцію між ними.  

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. 
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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 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.  
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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.  
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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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