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дос від роз бу до ви на род ної ди пло ма тії, так і на прац юван ня нау ков ців
та ак ти ві стів у сфе рі не фор маль них стос ун ків на між на род но му рів ні.
Так ви ни кла ідея ство рен ня ко дек су, що бу ло де ле го ва но ор га ні за то -
рам кон фе рен ції з по ба жан ням урах ува ти на прац юван ня нау ков ців
Ди пло ма тич ної ака де мії та На ціо наль ної Ака де мії Наук Ук ра ї ни, 
по рад пред став ни ків По соль ства Ко ро лів ства Нор ве гія в Ук ра ї ні та Мі -
ні стер ства за кор дон них справ Ук ра ї ни, Між на род ної ди пло ма тич ної
мі сії на род ної ди пло ма тії «Євро пейсь ка Ук ра ї на» та дос лід ниць коEін -
фор ма цій но го цен тру «Між слов’янсь ка іні ціа ти ва», Gorshe nin Group, 
а та кож пред став ни ків ін ших цен траль них ор га нів вла ди, нау ко вих 
і нау ко воEдос лід них цен трів, гро мадсь ких ор га ні за цій.

Ви хо дя чи з виз на чен ня тер мі ну «ко декс» як збір ки, що уві бра ла в
се бе роз різ не ні на прац юван ня що до те ми «на род на ди пло ма тія», йо го
ав то ри дій шли вис нов ку спо чат ку наве сти кіль ка виз на чень що до тер -
мі ну, а по тім під крі пи ти їх при кла да ми з прак ти ки діяль но сті у цій
сфе рі євро пейсь ких кра їн, зо кре ма, Нор ве гії, та тих, які є чле на ми ЄС
і ПА РЄ, і окре мо — ген дер ни ми ас пек та ми. 

Врахо вую чи по ба жан ня уча сни ків кон фе рен ції сто сов но ак то рів 
у сфе рі на род ної ди пло ма тії, роз роб ни ки ко дек су на ве ли кіль ка ре ко -
мен да цій що до фор му ван ня імі джу на род но го ди пло ма та, йо го по ве -
дін ки під час фор маль но го та не фор маль но го спіл ку ван ня зі ЗМІ.

На при кін ці на ве де но пра ви ла по ве дін ки на род но го ди пло ма та як
но сія ма нер, які від по ві да ють су ча сно му ба чен ню ети ке ту і ха рак те -
ри зу ють йо го як осо би стість.

Ав то ри ко дек су роз рахо ву ють, що за га лом він ста не у на го ді для
прак тич ної на род ної ди пло ма тії.

ВСТУ ПНЕ СЛО ВО

«На род на ди пло ма тія як фак тор ро звит ку гро ма дянсь ко го
сус піль ства». Та ку наз ву ма ла між на род на нау ко ва кон фе рен ція, яка
від бу лась 13 груд ня 2011 ро ку. Її ор га ні за то ра ми ви сту пи ли Ди пло ма -
тич на ака де мія Ук ра ї ни при МЗС Ук ра ї ни та ВГО «Ін сти тут де мо кра -
тії та со ціаль них про це сів» при під трим ці По соль ства Ко ро лів ства
Нор ве гія в Ук ра ї ні.

Те ма кон фе рен ції ви ни кла на ос но ві ана лі зу і ба чень ста ну ро звит -
ку гро ма дянсь ко го сус піль ства в Ук ра ї ні та йо го скла до вої — на род ної
ди пло ма тії. По ки що в жод но му слов ни ку ми не зна хо ди мо виз на чен ня
«на род на ди пло ма тія» за умов її без за пе реч ної при сут но сті в су ча с них
між на род них від но си нах.

За ме тою своєї діяль но сті на род на ди пло ма тія, заз ви чай, не ві дріз -
няєть ся від своєї офі цій ної те зки. В ме жах будь якої дер жа ви во на
спря мо вує свою діяль ність на за хист ін те ре сів кра ї ни, прос уван ня її
по зи тив но го імі джу у сві ті. Вод но час, не маю чи офі цій но го ста ту су 
в си сте мі між на род но го пра ва, на род на ди пло ма тія віль на в за стос у -
ван ні різ них форм і ме то дів за ра ди до ся гнен ня сво їх ці лей і має влас -
ний ін стру мен та рій. Він скла да єть ся з ак цій під трим ки чи про те сту,
нео фі цій них ві зи тів і не фор маль них зу стрі чей, уча сті в про то коль них
за хо дах з до рад чим го ло сом, ін фор ма цій ноEпрос віт ниць кої діяль но сті.
Як свід чить уже пев ний дос від, са ме дя кую чи сво їй не за ан га жо ва но -
сті, на род на ди пло ма тія ста ла впли во вим фак то ром у роз бу до ві між -
на род них від но син, з нею рах ують ся уря ди та все світ ні ор га ні за ції, її
діяль ність сяг ну ла меж на ціо наль них кор до нів. 

Усе ви ще на зва не що до осо бли во стей діяль но сті на род ної ди пло ма -
тії та її ста ту су, ста ну та перс пек тив ро звит ку бу ло ґрун тов но роз гля -
ну то уча сни ка ми заз на че ної кон фе рен ції. Май же всі во ни ви сло ви ли
дум ку що до роз роб ки уза галь не но го до ку мен ту, який по єд нав би як



The pe o ple’s di plo ma cy sup ports buil ding and strengthe ning democ -
ra ci es in dif fe rent coun tri es in their en de a vor to cre a te smo othly wor -
king plu ra li stic mul tiEpar ty sy stems on the path to on go ing stab le eco no -
mic and democ ra tic de ve lop ment with pri ma ry aim of com prehen si ve
hu man rights pro tec tion. 

A gre a ter de gree of democ ra cy re du ces the pre con dit ions for and
risks of ter ro rism and ar med con flicts, which le ads to gre a ter in ter na tio -
nal se cu ri ty as the glo bal go al in 21st cen tu ry. 

SUM MA RY

The ra pid de ve lop ment of re cent ly emer ged phe no me non of
pe o ple’s/pu blic di plo ma cy ga ve an im pe tus to a group of authors to at -
tempt its clas si fi ca tion, ten den ci es and to bre ak down the wa ys of its fur-
ther de ve lop ments.

In in ter na tio nal re la tions, pe o ple’s di plo ma cy or pu blic di plo ma cy,
bro ad ly spe a king, is the com mu ni ca tion with fo reign pu blics to esta blish
a di a lo gue des ig ned to in form and in flu en ce. The re is no one de fi nit ion of
pe o ple’s di plo ma cy, and may be eas ier descri bed than ea si ly de fi ned as
de fi nit ions ha ve chan ged and con ti nue to chan ge over ti me. It is prac ti -
ced through a va ri e ty of in stru ments and methods ran ging from per so -
nal con tact and me dia in ter vi ews to the In ter net and edu ca tio nal
exchan ges.

Thus the sa me pro blem of de fi nit ion re fers to in di vi du als and en tit ies
en ga ged in this va ri e ty of ac ti vi ti es, al so at tem pted to be clas si fi ed by
authors.

The most vi si ble and/or suc ces sful kinds of pe o ple’s di plo ma cy such
as par li a men ta ry di plo ma cy, po li ti cal par ti es’ di plo ma cy, NGO’s di plo -
ma cy in their re la tions with fo reign and mul ti na tio nal coun ter parts
found re ac tions in this brochu re, as well as ac ti vi ti es by the Euro pe an
Union, the Coun cil of Euro pe and King dom of Norway in the sphe re
men tion ed.

The wi de ran ge of par ti ci pants in the pe o ple’s di plo ma cy prom pted
that re le vant prac ti cal tips may be us eful to re a ders who are pres umed
to be pe o ple’s di plo mats. In ad dit ion to the re gu lar con fe ren ces and me e -
tings, pe o ple’s di plo mats’ as sem bli es are ope ning the do ors for a bro ad
ran ge of dif fe rent tasks for them. Over the ye ars these or ga ni za tions ha -
ve at trac ted the un re mit ting com mit ment in networ king and democ ra -
cyEbuil ding ac ti vi ti es. 



Най більш ґрун тов ним дже ре лом, де зга ду ють ся не уря до ві ор га ні -
за ції, є Ста тут ООН. На при клад, у ст. 71 вка зу єть ся, що «ЕКО СОР
упов но ва жу єть ся про во ди ти пот ріб ні за хо ди що до кон суль та цій для
не уря до вих ор га ні за цій, за ці кав ле них у пи тан нях, які на ле жать до їх
ком пе тен ції». На ре гіо наль но му рів ні вза є мо від но си ни між між на род -
ни ми не уря до ви ми ор га ні за ція ми вре гу льо ва ні Євро пейсь кою кон вен -
ці єю «Про виз нан ня пра вос уб’єкт но сті між дер жав них не уря до вих ор -
га ні за цій» 1986 ро ку.

На ве де мо кіль ка виз на чень на род ної ди пло ма тії.

«На род на ди пло ма тія ві дріз няєть ся від офі цій ної ди пло ма тії тим, що
во на вклю чає в се бе взає мо дію не тіль ки з уря да ми, а й, у пер шу чер -
гу, з нео фі цій ни ми пред став ни ка ми на НУО. Крім то го, діяль ність на -
род ної ди пло ма тії ча сто ілю струє ве ли ку кіль кість різ них ду мок, ви -
сло вле них зви чай ни ми гро ма дя на ми й ор га ні за ція ми на до да ток до
офі цій них за яв».

«На род на ди пло ма тія спря мо ва на на за без пе чен ня на ціо наль них 
ін те ре сів дер жа ви шля хом ро зу мін ня, ін фор му ван ня та впли ву іно зем -
ної ау ди то рії» (Ед вард Мар роу, 1963 р., ди рек тор USIA — струк ту ра,
яка ко ор ди нує на род ну ди пло ма тію при Дер жде пі США).

«На род на ди пло ма тія є сус піль ним облич чям тра ди цій ної ди пло ма тії.
Тра ди цій на ди пло ма тія пра гне від стою ва ти ін те ре си дер жа ви за 
ра ху нок при ват них об мі нів з іно зем ни ми уря да ми. Це від бу ваєть ся 
за до по мо гою ко ор ди на ції і па ра лель но з тра ди цій ни ми ди пло ма тич -
ни ми зу сил ля ми» (Крі сто фер Росс, Гар вард сь кий фо рум, 16 січ ня
2002 р.).

«На род на ди пло ма тія за своєю при ро дою про зо ра, але во на не мо -
же бу ти про ти ста вле на тра ди цій ній ди пло ма тії, діяль ність якої, за ви -
зна чен ням, спря мо ва на на бла гі ці лі» (Марк Мак доу ел, в ми ну ло му
спі вро біт ник МЗС Ка на ди, член Кон суль та тив ної Ра ди при Спіл ці на -
род ної ди пло ма тії, Гар вард сь кий уні вер си тет).

Щоб скла сти чіт кі ше уяв лен ня про на род ну ди пло ма тію, звер ні -
мось до на оч но сті. На ри сун ку 1 умов но зо бра же но дві дер жа ви А і Б 

ЩО ТА КЕ НА РОД НА ДИ ПЛО МА ТІЯ?

Ди пло ма тич на діяль ність ві до ма зі ста ро дав ніх ча сів. 
У 16–12 ст. до н. е. ви со ко го рів ня до ся гла пре вен тив на ди пло ма тія
Ста ро дав ньої Ін дії. Ста ро дав ня Гре ція і Рим уко рі ни ли тра ди ції об ма -
ну та під ступ но сті, роз па лю ван ня во рож не чі між сус ід ні ми дер жа ва -
ми з ме тою їх по сла блен ня та по даль шо го за вою ван ня.

Ди пло ма тії су ди лось, до ки мов ча ли гар ма ти, об слу го ву ва ти
«остан ній ар гу мент ко ро лів». Як нас лі док, ди пло ма тія, що от ри ма ла
свою наз ву в кін ці 17 ст., на бу ла різ но ма ніт них форм і ме то дів, се ред
яких знач ну роль ві ді гра ва ли ка сто вість і ута єм ни че ність.

Ру бе жем у ро звит ку но віт ньої ди пло ма тії вва жа ють ся Пер ша сві -
то ва вій на та по дії, що від бу лись під час і пі сля неї: про го ло шен ня 
«Чо тир над ця ти пунк тів» В. Віль со на, так зва ної «від кри тої ди пло ма -
тії» та від мо ва ра дянсь кої Ро сії від ка баль них до го во рів і «та єм ної 
ди п ло ма тії». 

Спря му ван ня ди пло ма тії 20 ст. на за по бі ган ня вій нам да ли по штовх
до утво рен ня над на ціо наль них утво рень на мі жу ря до во му рів ні, а зго -
дом, у зв’яз ку зі сут тє вим впли вом гро мадсь ко сті на по лі тич ні про -
цеси, — і на не уря до во му. 

Ро зви ток гро ма дянсь ко го сус піль ства, прі о ри тет за хи сту прав лю -
ди ни в роз ви не них де мо кра тіях, ко му ні ка цій ні тех но ло гії, гео гра фіч -
ні та гео по лі тич ні осо бли во сті дер жав в остан ні де ся ти літ тя приз ве ли
до по яви но во го тер мі ну «на род на (або пред став ниць ка) ди пло ма тія»
(pe o ple’s/pu blic di plo ma cy). Це по нят тя охо плює спектр від діяль но сті
не уря до вих ор га ні за цій, мі жлюдсь ких кон так тів на між дер жав но му
рів ні до ме ха ніз мів «вір ту аль ної ди пло ма тії» США та, на при клад,
«пан до вої ди пло ма тії» Ки таю, як опо се ред ко ва них про па ган дист сь -
ких ме то дів впли ву дер жав них ор га нів на по кра щен ня імі джу кра ї ни
у сві ті. 



є кін це вою ме тою: вплив на сус піль ство або уряд кра ї ни Б. На ціо наль -
ні кам па нії по прос уван ню влас но го імі джу мо жуть бу ти спря мо ва ні на
те, щоб кра ї ни ви гля да ли більш при ва бли ви ми для ту ри стів і пі дви -
щу ва ли ін те рес до своєї про дук ції, а в більш дов гос тро ко вій перс пек -
ти ві мож на на ма га ти ся бу ду ва ти друж бу між на ро да ми двох кра їн 
з гео по лі тич них при чин.

Рис. 3.

От же, ми під хо ди мо до су ті то го, хто «во ло діє» на род ною ди пло ма -
ті єю. На род на ди пло ма тія є най більш жи вою і ба га то гран ною, а та кож
по кли ка на ви кли ка ти до ві ру, ко ли во на про во дить ся уря да ми у спів -
пра ці з гро ма дянсь ким сус піль ством. На рис. 3 пунк тир на з крап ка ми
стріл ка по ка зує вплив гро мадсь ко сті кра ї ни А на гро мадсь кість кра ї -
ни Б. Це мо жуть бу ти га стро лі тан цю валь них і му зич них ко лек ти вів
або про ве ден ня кі но фе сти ва лю, чи спів праця з ко ле га ми пред став ни -
ків од ні єї НУО в ін шій кра ї ні. Зви чай но, та ка діяль ність мо же здій -
сню ва ти ся за від сут но сті впли ву уря ду, але, в іде а лі, на род на ди пло -
ма тія до ся гне своєї ці лі тіль ки то ді, ко ли во на є ча сти ною за галь ної
про ду ма ної стра те гії (або, при найм ні, уз го дже на з уря дом) і на пра вле -
на на пев ну ме ту.

На род на ди пло ма тія прац ює кра ще, ко ли всі стріл ки уз го дже ні.
Зро стан ня впли ву гло ба лі за ції, осо бли во ін фор ма цій них тех но ло гій 
і ма со вих по то ків між на род но го зв’яз ку та по до ро жей, сприяє сус піль -
но му об мі ну. НУО з кра ї ни А впли ва ють або фор му ють своє ба чен ня 
у парт не рів з кра ї ни Б, і це є без пе рер вний ді а лог ін те ре сів ет ніч них
груп, уче них і ху дож ни ків, біз нес ме нів та ак ти ві стів. Спра вді, взає мо -
дія гро мадсь ко сті стає все більш ва жли вою, і її зрос таю чий вплив ін -
ко ли ві ді грає ви рі шаль ну роль у між на род ній по лі ти ці. Усі між на род -
ні кон так ти, нав мис ні чи ви пад ко ві, впли ва ють на кін це ву ціль
на род ної ди пло ма тії.

з їх уря да ми і гро мадсь кі стю. Да вай те по мір ку є мо, яким чи ном кра ї на А
мо же впли ва ти на кра ї ну Б. Стріл ка уо со блює тра ди цій ну ди пло ма тію
шля хом без по се редньо го впли ву уря ду А на уряд В за до по мо гою офі -
цій них за яв, офі цій них за хо дів, ди пло ма тич ної пе ре пи ски й ін ших по -
діб них фор маль них за со бів. Гро мадсь кість кра ї ни Б не за лу ча єть ся 
у заз на че ний про цес.

Рис. 1.

На ри сунку 2 ми до да ли ще од ну (жир ну) стріл ку, яка яв ляє со бою
спро бу уря ду кра ї ни А без по се редньо впли ва ти на гро мадсь кість кра -
ї ни Б. Це мо же бу ти пря мою ме тою (на при клад, ме тою сприян ня тор -
гів лі чи за лу чен ня ту ри стів, ін ве сто рів, сту ден тів та ім мі гран тів) або
уряд кра ї ни А мо же опо се ред ко ва но, че рез гро мадсь кість кра ї ни Б,
впли ва ти на її уряд (пунк тир на стріл ка).

Рис. 2.

Тоб то уряд кра ї ни А мо же прос ува ти влас ний по зи тив ний імідж
все ре ди ні гро мадсь ко го се ре до ви ща кра ї ни Б для то го, щоб на ти сну ти
на уряд кра ї ни Б, аби той, у свою чер гу, вжив пев ні за хо ди, що при не -
се по даль шу ви го ду уря ду кра ї ни А. 

У де я ких спіль них за хо дах про ве ден ня на род ної ди пло ма тії, та ких
як куль тур ні об мі ни, мо же бу ти не яс но (на віть для ор га ні за то рів), що
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МІЖ НА РОД НИЙ ДОС ВІД 
НА РОД НОЇ ДИ ПЛО МА ТІЇ 

Пред став ниць ка де мо кра тія в роз ви не них дер жа вах, з од -
но го бо ку, ба зу єть ся на кон ку рен ції по мір ко ва них по лі тич них про -
грам, дер жав не фі нан су ван ня яких, у свою чер гу, зал ежить від рів ня
під трим ки на се лен ням. Та кий са мий прин цип у дер жав но му фі нан су -
ван ні спо ві ду єть ся і сто сов но гро мадсь ких ор га ні за цій, які є суб си ді ар -
ни ми ло бі ста ми пев них гро мадсь ких ін те ре сів у біз не сі та по лі тич них
ко лах.

З ін шо го бо ку, хви ля гло баль но го про ти стоян ня під на звою «хо лод -
на вій на» спо ну ка ла роз ви не ні де мо кра тії до по шу ку со юз ни ків у так
зва них пе ре хід них дер жа вах. Таки ми со юз ни ка ми за хід ні дер жа ви
при род но виз на чи ли для се бе гро мадсь кі ор га ні за ції, що фор маль но
по ча ли утво рю ва тись на те ре нах пост со ціа лі стич них дер жав, у то му
чи слі й Ук ра ї ни, у не ке ро ва ній кіль ко сті, як і по лі тич ні пар тії.

У роз ви не них де мо кра тич них дер жа вах при мі ні стер ствах за кор -
дон них справ та ін ших дер жав них ор га нах, а та кож при ве ли ких не -
уря до вих ор га ні за ціях по ча ли функ ціо ну ва ти фон ди під трим ки «мо -
ло дих де мо кра тій», кош ти яких спря мо ву ва лись на під трим ку
ста тут ної діяль но сті «на род них ди пло ма тів з де мо кра ти за ції» пе ре -
хід них дер жав, Ук ра ї ни зо кре ма.

1. Прак ти ка офі цій ної на род ної ди пло ма тії в ЄС:
А. Стра те гіч на спів праця між Се кре та ріа том Ра ди Євро пи, Ви со -

ким пред став ни ком Євро со ю зу з пи тань спіль ної зов ніш ньої та без пе -
ко вої по лі ти ки та Го лов ним Упра влін ням Євро ко мі сії з пи тань зов ніш -
ніх справ (ви ро блен ня і роз пов сю джен ня єди них ме се джів).

Б. Спів праця ви ще заз на че них ор га нів із за ці кав ле ни ми сто ро на ми
та НУО (ін фор му ван ня остан ніх що до єди них офі цій них прі о ри тет них

Ра зом з тим, ос нов ною ри сою на род ної ди пло ма тії є від сут ність су -
ве рен них оз нак, офі цій них пов но ва жень дер жав но сті, що бу ли сто літ -
тя ми при та ман ні ди пло ма тії в тра ди цій но му ро зу мін ні. То му на род на
ди пло ма тія в чи сто му ви гля ді не се по тен цій ну за гро зу кон цеп ції на -
ціо наль ної су ве рен ної дер жа ви, і цей ін стру мент мо же слу гу ва ти на
ко ристь зов ніш ній по лі ти ці дер жа ви ли ше за умо ви «м’яко го ре гу лю -
ван ня» (soft power) з її бо ку.



4. Під трим ка діяль но сті гро ма дянсь ко го сус піль ства:
Орі єн та ція на:
• під трим ку тих про ек тів, що від по ві да ють ро звит ку клю чо вих

прин ци пів ЄС;
• на дан ня до по мо ги тре тім кра ї нам з ме тою зміц нен ня гро ма дянсь -

ко го сус піль ства (що фак тич но оз на чає збіль шен ня впли ву);
• ство рен ня ме реж зв’яз ків між офі цій ним уря дом і НУО.

Най кра щий ме ха нізм вста но влен ня зв’яз ків із гро ма дянсь ким сус -
піль ством — да ти змо гу гро мадсь ким ор га ні за ціям от ри му ва ти офі -
цій не фі нан су ван ня з ЄС.

Про ект, що по да єть ся в за я ві на фі нан су ван ня, по ви нен ма ти чіт ко
виз на че ні ці лі, що обов’яз ко во від по ві да ють клю чо вим ме се джам і на -
пря мам діяль но сті са мо го ЄС; це ро бить ся не для нав’язу ван ня пев них
зав дань, а для за без пе чен ня зв’яз ку між за галь ною стра те гі єю ЄС 
і гро мадськи ми про ек та ми.

Та ким чи ном, стра те гіч ні ці лі ЄС ви ко ну ють ся са ми ми гро мадськи -
ми ор га ні за ція ми. 

Пу бліч не об го во рен ня пи тань, які роз гля да ють ся в про ек тах,
про во дять не офі цій ні уря до ві уста но ви, а «аль тру ї стич ні» НУО,
які ко ри сту ють ся біль шою до ві рою на ро ду. Іні ціа ти ва про ве ден ня
пу бліч них за хо дів на ле жить гро мадсь ким ор га ні за ціям, од нак пи -
тан ня, які під ні ма ють ся на цих за хо дах пе ре бу ва ють у кон тек сті
за галь но є вро пейсь кої стра те гії. Ви ко ри стан ня сим во лів ЄС є
обов’яз ко вим, ос кіль ки заз на че ні про ек ти ма ють уря до ві дже ре ла фі -
нан су ван ня, що теж збіль шує до ві ру на ро ду до офі цій ної вла ди. 

Нор ве гія пе ре слі дує у сво їй зов ніш ній по лі ти ці чіт кі та праг ма тич -
ні ці лі, де на род на ди пло ма тія є сер йоз ним ін стру мен та рі єм за ра ди до -
ся гнен ня по ста вле них зав дань. 

Ос нов ним сво їм зав дан ням, як і кра ї ни ЄС, Нор ве гія вба чає до не -
сен ня влас но го по зи тив но го імі джу до гро мадсь ко сті ін ших кра їн.

На ціо наль ний об раз Нор ве гії ві ді грає най виз на чаль ні шу роль у гло -
баль ній бо роть бі за по лі тич ний вплив, ін ве с -
ти ції, тор гі влю і ту ризм. На род на ди пло ма тія
і сприй нят тя Нор ве гії — її цін но сті, мо ти ва -
ція, дос від — по єд ну ють ся за ра ди ство рен ня
на ціо наль но го імі джу для кож ної кон крет ної
си туа ції у між на род ній по лі тич ній та еко но -
міч ній сфе рах.

на пря мів, аби мак си маль но уз го ди ти діяль ність НУО й офі цій них 
ор га нів).

В. Де ле га ції Ко мі сій, що по сі да ють чіль не міс це (зов ніш ня ко му ні -
ка ція) — зай ма ють ся кон крет ни ми тех ніч ни ми ас пек та ми на род ної
ди пло ма тії.

Ва жли ве зна чен ня Ко мі сій під твер джу ють бю джет ні асиг ну ван ня
на зов ніш ню ко му ні ка цію: 8 млн євро на рік. 

Діяль ність де ле га цій пе ред ба чає: 
• виз на чен ня ці льо вої ау ди то рії ко му ні ка ції;
• роз роб ку ко му ні ка тив них іні ціа тив;
• без по се ред ню ко му ні ка цію з ці льо ви ми гру па ми (жур на лі сти,

нау ков ці, НУО, мо лодь).
Фор ми ко му ні ка ції де ле га цій: се мі на ри, кон фе рен ції, ві зи ти, ін -

фор ма цій ні ви дан ня, елек трон на роз сил ка, вебEсай ти, пу бліч ні ви сту -
пи, куль тур ні та спор тив ні за хо ди, на го ро джен ня жур на лі стів пре мія -
ми, яр мар ки, спів фі нан су ван ня ка на лу EuroN ews, за сну ван ня ка на лу
EU Tube в ме жах You Tube.

Окрім ін фор ма цій но го пер со на лу, за кож ним про ек том зак рі плю -
ють ся від по ві даль ні ди пло ма ти, які за без пе чу ють на леж ний рі вень 
і об сяг ко му ні ка ції.

2. Вплив на «по то ки» но вин: офор млен ня но вин від по від но до ос -
нов них ме се джів ЄС; кож на но ви на має бу ти в кон тек сті імі джу ЄС
(де мо кра тія, різ но ма ніт тя, пра ва і сво бо ди осо би).

З’яв ля ють ся ко мен та рі у міс це вих но ви нах тре тіх кра їн — ін стру -
мент «як пот ріб но зро би ти», щоб на бли зи тись до стан дар тів ЄС.

3. Стра те гія вста но влен ня кон так тів по за ЄС:
• сту дент сь кі про гра ми об мі ну;
• про гра ма ві зи тів (що річ но за про шу ють ся при близ но 160 дер жав -

них служ бов ців, пред став ни ки проф спі лок і го ло ви НУО на 5–8Eден -
ний ві зит до ЄС, що вклю чає зу стріч з по са до ви ми осо ба ми ЄС);

• про гра ма Eras mus Mun dus, спря мо ва на на по гли блен ня ро зу мін ня
євро пейсь ких цін но стей (що річ ний бю джет 950 млн євро; ство рен ня
спіль них ма гі стер сь ких і док тор сь ких про грам між нау ко воEос віт ні ми
уста но ва ми ЄС і не ЄС, що пе ред ба чає на дан ня сти пен дій сту ден там із
за кор дон них нав чаль них за кла дів).



Яким чи ном фор му єть ся об раз Нор ве гії?
• Гу ма ні тар на над дер жа ва: Нор ве гія зна хо дить ся ли ше на 115

міс ці у сві ті за роз мі ром, але во на пер ша у сві ті за ста ту сом гу ма ні тар -
ної дер жа ви і ви пер еджає всі ін ші кра ї ни з точ ки зо ру її ро лі у під -
трим ці ми ру у сві ті, що ви хо дить да ле ко за рам ки діяль но сті нор ве -
зько го уря ду, врахо вую чи ко жен ас пект нор ве зь ко го гро ма дянсь ко го
сус піль ства від НУО та біз не су до зви чай них гро ма дян.

• Жит тя з при ро дою: нор веж ці ді лять ся уні каль ни ми від но си на -
ми з при ро дою, ви ко ри сто вую чи її по тен ціал па ра лель но із за про ва -
джен ням но ва тор сь ких під хо дів охо ро ни нав ко лиш ньо го се ре до ви ща,
та ких як по да ток на ви ки ди ву глецю, пе ре роб ка сміт тя й очи сні тех но -
ло гії. 

• Рів ність: Нор ве гія є жи вим до ка зом то го, що рів ність та еко но -
міч на ди на міч ність мо жуть по єд ну ва тись. Бу ду чи най ба гат шою кра ї -
ною в Євро пі, во на має най ниж чий рі вень не рів но сті, за галь ну си сте му
со ціаль но го за без пе чен ня та ви со кий рі вень зай ня то сті на се лен ня. 

• Ін тер на ціо на лізм / Дух по шу ку при год: іс то рія Нор ве гії ря сніє
ві до ми ми шу ка ча ми при год, від ві кін гів до Амун дсе на. Спорт теж став
при кла дом між на род ної при го ди. Хо дять чут ки, що нор веж ці ви най -
шли спор тив ні ли жі. Сло ва «ли жі» і «сла лом» є нор ве зьки ми. Щоб до -
ве сти свою спор тив ну впра вність, Нор ве гія ви гра ла біль ше зи мо вих
Олім пійсь ких ме да лей, ніж будьEяка ін ша кра ї на.

При кла дом ус піш ної ре а лі за ції на род ної ди пло ма тії окре мих дер -
жав мо же слу гу ва ти та ка спе ци фіч на фор ма як пар ла мент сь ка ди п -
ло ма тія. Во на на бу ла сво го ро звит ку в дер жа вах За хід ної Євро пи на
фо ні по яви но вих су ве рен них утво рень пі сля при пи нен ня іс ну ван ня
Вар шав сько го до го во ру. Про цес ба жа ної для За хо ду де мо кра ти за ції
цих дер жав, у то му чи слі й Ук ра ї ни, від бу вав ся не про сто, зо кре ма че -
рез три ва лу від сут ність прак ти ки пред став ниць кої де мо кра тії. Са ме
то му пар ла мен та рії окре мих євро пейсь ких країн взя ли ся до ви бор чо -
го «лік не пу» у пост со ціа лі стич них дер жа вах. Од но ча сно в ба гатьох із
них від бу ва ли ся зброй ні кон флік ти на тлі склад но щів по ді лу те ри то -
рій за ет ніч ної оз на кою, то му пар ла мент сь ка ди пло ма тія, де я кою мі -
рою ви му ше но, взя ла на се бе й функ ції по се ред ниц тва та ме ха ніз мів

за по бі ган ня й розв’язан ня кон флік тів.
Мо ні то ринг пар ла мент сь ких ви бо рів і пар -

ла мент сь кі ми ро твор чі мі сії ста ли на стіль ки
роз пов сю дже ни ми, що Пар ла мент сь ка асам б -
лея Ра ди Євро пи, чле на ми якої є пар ла мен ти

всіх дер жав на те ри то рії пост со ціа лі стич но го табо ру (за ви клю чен ням
Рес пу блі ки Бі ло русь, член ство якої бу ло при зу пи не но у 1997 ро ці), 
у 2006 ро ці при свя ти ла те мі на род ної ди пло ма тії Що річ ну кон фе рен -
цію го лів пар ла мен тів. Ці єю те мою в рам ках ПА РЄ опі ку єть ся Мо ні то -
рин го вий ко мі тет, який про во дить мо ні то рин го ві про це ду ри. За раз 
у цих рам ках пе ре бу ва ють 8 дер жавEчле нів Ра ди Євро пи з Ук ра ї ною
вклю чно, пост мо ні то рин го вий ді а лог ПА РЄ ве де з трьо ма дер жа ва ми,
а пи тан ня що до де мо кра ти за ції пе ріо дич но ви ни ка ють і до дер -
жавEчле нів ЄС, які вод но час вхо дять і до Ра ди Євро пи.

Слід заз на чи ти, що по діб ні функ ції взя ли на се бе і та кі між пар ла -
мент сь кі ор га ні за ції як Пар ла мент сь ка асам блея ОБ СЄ та Між пар ла -
мент сь ка асам блея СНД.

ДИ ПЛО МА ТІЯ ПО ЛІТИЧ НИХ ПАР ТІЙ
По лі тич ні пар тії в де мо кра тич них дер жа вах, як за снов ни ки та про -

від ни ки в жит тя ідео ло гій, у 20 ст. вда ли ся до по шу ку ідео ло гіч них со -
юз ни ків за кор до ном. Об мін ві зи та ми, під трим ка по лі тич них со юз ни -
ків, укла дан ня до го во рів і ме мо ран ду мів про спів працю, кон гре си й
фо ру ми — ось не пов ний пе ре лік форм та кої спів пра ці, спря мо ва ної на
під си лен ня спо ві ду ва ної ідео ло гії, що ко пі ює про яви тра ди цій них ви -
дів ди пло ма тич ної діяль но сті.

Зго дом ця спів праця приз ве ла до по яви над дер жав них по лі тич них
ор га ні за цій, яс кра вим та ус піш ним при кла дом яких мо же слу гу ва ти
все світ ня ор га ні за ція со ціа лі стич них, со ціалEде мо кра тич них і ро біт -
ни чих пар тій Со цін терн.

Со цін терн — між на род на не уря до ва ор га ні за ція. У су ча сно му ви гля ді
ор га ні за ція бу ла утво ре на у Франк фур тіBнаBМай ні в 1951 р. Со цін -
терн має кон суль та тив ний ста тус в ООН (Ка те го рія І), а та кож зв’яз -
ки не тіль ки з по лі тич ни ми ру ха ми у всьо му сві ті, а й низ кою не уря до -
вих і уря до вих ор га ні за цій.

Маю чи ста тус між на род ної не уря до вої ор га ні за ції, Со цін терн є на -
рі жним ка ме нем для ін те гра ції як по лі тич них пар тій, так і між на род -
них ре гіо наль них і на ціо наль них не уря до вих ор га ні за цій. На все світ -
ньо му рів ні до са те лі тів Со цін тер ну слід від не сти Жі но чий
Со ціа лі стич ний Ін тер на ціо нал, Між на род ний Рух Фаль ко нів — Ос віт -
ній Со цін терн і Мо ло діж ний Со ціа лі стич ний Ін тер на ціо нал. Най по -
туж ні шою ор га ні за цією со ціалEде мо кра тів на євро пейсь ко му рів ні є
Пар тія євро пейсь ких со ціа лі стів (ПЄС), рі шен ня якої є обов’яз ко ви ми



ДОС ВІД УК РАЇ НИ

З са мо го по чат ку своєї діяль но сті, зал еж ні від іно зем ної
до нор сь кої до по мо ги, ук ра їнсь кий не уря до вий сек тор, з од но го бо ку, 
а та кож уряд з не ве ли ким де мо кра тич ним дос ві дом упра влін ня, з ін -
шо го, згая ли ба га то ча су за тра ди цій но го спо со бу фі нан су ван ня пред -
став ниць кої де мо кра тії че рез ме ха нізм від по від но го опо дат ку ван ня
на се лен ня. Та кий ме ха нізм, зо кре ма, пе ред ба чав ре гу ляр ну імі дже ву
ро бо ту гро мадсь ких ор га ні за цій се ред на се лен ня Ук ра ї ни в пи тан ні
прі о ри тет но сті своєї діяль но сті що до ін ших іні ціа тив гро мадсь ко сті.
На то мість усі си ли фор ма лі зо ва но го гро мадсь ко го сек то ру дов гий час
бу ли спря мо ва ні на до ве ден ня влас ної де мо кра тич но сті, що опо се ред -
ко ва но не га тив но впли ва ло на імідж на шої дер жа ви в ці ло му. Цей про -
цес від бу вав ся при мов чаз ній без діяль но сті уря ду у сфе рі освоєн ня
ме ха ніз мів м’якої вла ди до на род них ди пло ма тів, які, у свою чер гу,
всти гли здо бу ти зв’яз ки і ав то ри тет у пев них за хід них ко лах. 

Ле гіт имі за ція від но син між гро мадськи ми ор га ні за ція ми й уря дом 
в Ук ра ї ні фак тич но роз по ча лась у 2004 ро ці із за твер джен ня По ста -
но ви Ка бі не ту Мі ні стрів Ук ра ї ни «Про де я кі пи тан ня що до за без пе -
чен ня уча сті гро мадсь ко сті у фор му ван ні та ре а лі за ції дер жав ної по -
лі ти ки», яка впер ше пе ред ба чи ла ство рен ня гро мадсь ких рад при
ор га нах дер жав ної вла ди Ук ра ї ни як на цен траль но му, так і на ре гіо -
наль но му та міс це во му рів нях з ме тою гро мадсь ко го об го во рен ня
уря до вих іні ціа тив. Ста ном на 2012 рік діє По ста но ва КМУ № 996 від
3 ли сто па да 2010 ро ку «Про за без пе чен ня уча сті гро мадсь ко сті 
у фор му ван ні та ре а лі за ції дер жав ної по лі ти ки», що ста ла сиг на лом
до ство рен ня Гро мадсь кої ра ди, зо кре ма при Мі ні стер стві за кор дон -
них справ Ук ра ї ни, го лов ни ми зав дан ня ми якої виз на че но: ство рен ня
умов для ре а лі за ції гро ма дя на ми кон сти ту цій но го пра ва на участь 
в упра влін ні дер жав ни ми спра ва ми; здій снен ня гро мадсь ко го кон тро лю

до ви ко нан ня для Про гре сив но го Аль ян су со ціалEде мо кра тів у Євро -
пар ла мен ті та ма ють ре ко мен да цій ний ха рак тер для пар тійEчле нів
ПЄС. На на ціо наль но му рів ні, в ос нов но му у роз ви не них де мо кра тич -
них дер жа вах, ме ре жа по лі тич них ор га ні за цій під крі пле на від по від -
ни ми фон да ми, про роль яких іш ло ся ви ще.

При близ но та ку са му струк ту ру ма ють все світ ні ме ре жі ін ших по -
лі тич них об’єд нань: хри сти янсь ких де мо кра тів, лі бе ра лів, кон сер ва -
то рів, ко му ні стів то що. 



ГЕН ДЕР НІ АС ПЕК ТИ НА РОД НОЇ 
ДИ ПЛО МА ТІЇ

По бу до ва де мо кра тич но го сус піль ства заз ви чай су про во -
джу єть ся тран сфор ма цією ген дер них від но син у на пря мі до ген дер ної
рів но сті чи ген дер но го па ри те ту. Ін ши ми сло ва ми, де мо кра ти за ція
сус піль ства нео дмін но має ген дер ну скла до ву. 

Пі сля здо бут тя Ук ра ї ною не зал еж но сті в 1991 ро ці бур хли вий про -
цес пе ре хо ду до «по стра дянсь ких» ре а лій над зви чай но не га тив но по -
зна чи вся на жит ті на се лен ня.

Ак тив на участь жі нок у со ціаль но му, по лі тич но му й еко но міч но му
жит ті кра ї ни тіс но пов’яза на з еко но міч ним ро звит ком і де мо кра тич -
ни ми ін сти ту ція ми. 

Фор маль но жін ки в Ук ра ї ні рів но прав ні. Од нак слаб ким міс цем їх -
ньої су ча сної рів но прав но сті є те, що хо ча остан ня і по ши рю єть ся на
ба га то сфер сус піль ної діяль но сті, про те не за без пе чує рів них мо жли -
во стей схо джен ня жі нок по дра би ні сус піль ної іє рар хії, не за без пе чує
їм рів но го до сту пу до прий нят тя ва жли вих сус піль них рі шень. 

Ос нов ною ру шій ною си лою ген дер них змін у кра ї ні є гро мадсь кі ор -
га ні за ції та жі но чі ру хи. Але че рез об ме же ні ре сур си на шої кра ї ни,
ви ді ле ні на гро мадсь кі й жі но чі ор га ні за ції та діяль ність, спря мо ва ну
на за без пе чен ня прав жі нок, до по мо га За хо ду (між на род них до но рів)
бу ла і за ли ша єть ся ви рі шаль ним ре сур сом як ідео ло гіч ної, так і фі -
нан со вої під трим ки ген дер них про ек тів. Міс це ві дія чі прац юють у тіс -
но му спі вро біт ниц тві з між на род ни ми ор га ні за ція ми, пред ста вле ни ми
в ре гіо нах. З огля ду на це, за без пе чен ня усьо го спек тру прав лю ди ни
для жі нок Ук ра ї ни і за о хо чен ня жі нок до по лі тич но го прий нят тя рі шень
знач ною мі рою зал ежать від то го, нас кіль ки за хід ні і міс це ві дія чі знай -
дуть ефек тив ні шля хи спів пра ці і до сяг нуть вза єм но го по ро зу мін ня
що до спіль них прин ци пів своєї ро бо ти.

за діяль ні стю МЗС; сприян ня врах уван ню МЗС гро мадсь кої дум ки під
час фор му ван ня та ре а лі за ції дер жав ної по лі ти ки. Від Мі ні стер ства
за кор дон них справ Ук ра ї ни Гро мадсь ку ра ду ку рує Де пар та мент ін -
фор ма цій ної по лі ти ки, що ко ре лю єть ся з про па ган дист сь коEімі дже -
вим на пов нен ням функ цій Ра ди, ос кіль ки діяль ність та ких ак то рів
між на род них від но син як гро мадсь кі ор га ні за ції роз гля да єть ся як до -
дат ко ва, суб си ді ар ноEкон суль та тив на, а не офі цій но ле гіт им на ди пло -
ма тич на діяль ність.

Зав дан ням, що по ки що є не ви ко на ним ук ра їнськи ми на род ни ми
ди пло ма та ми від третьо го сек то ра (не уря до вих ор га ні за цій), є виз нан -
ня ін те ре сів Ук ра ї ни як дер жа ви за прі о ри тет своєї діяль но сті, збіль -
шен ня зу силь що до до не сен ня сво їх на прац ювань до пе ре січ них гро -
ма дян Ук ра ї ни, а та кож ус ві до млен ня своєї від по ві даль но сті за дії на
між на род но му рів ні для дов гос тро ко во го імі джу дер жа ви у сві ті.

Жо ден уряд в Ук ра ї ні й до сі не виз нав необхід ність від чут но го для
на се лен ня бю джет но го фі нан су ван ня гро мадсь ко го сек то ру, що ста ло б
сиг на лом не ві дво рот но сті де мо кра тич но го шляху ро звит ку Ук ра ї ни, 
а та кож взят тя під кон троль де мо кра тич них про це сів у се ре до ви щі
на род них ди пло ма тів са ме ук ра їнсь ким уря дом. У цьо му клю чі мож на
го во ри ти про іс ную чу опо се ред ко ва ну не без пе ку пре ва лю ван ня іно -
зем ної на род ної ди пло ма тії на те ри то рії Ук ра ї ни.



з між на род но го ро звит ку, Glo bal Fund for Wo men та ін ших. У ме жах
цих про ек тів про во дять ся спіль ні кон фе рен ції, літ ні шко ли, ста жу ван -
ня, об мін дос ві дом то що, це сприяє під не сен ню рів ня жі но чо го сам о ус ві -
до млен ня.

Роз ши рен ню кон так тів з жі но чи ми ор га ні за ція ми ін ших кра їн до по -
ма га ють між на род ні кон фе рен ції зі ста но ви ща жі нок, з про блем ген -
дер ної рів но сті. Осо бли ве міс це в роз гор тан ні жі но чо го ру ху Ук ра ї ни та
роз ши рен ні уяв лень про шля хи утвер джен ня ген дер ної де мо кра тії на -
ле жить ІV Пе кінсь кій Кон фе рен ції зі ста но ви ща жі нок (1995 р.). Ця,
про ве де на під егі дою Ор га ні за ції Об’єд на них На цій, кон фе рен ція чіт ко
дот ри му ва ла ся прин ци пу ши ро ко го за лу чен ня не уря до вих ор га ні за цій
до її ро бо ти з тим, щоб НЖО бу ли ді єз дат ни ми парт не ра ми в об го во рен -
ні пи тань кон фе рен ції та прий нят ті за хо дів за її під сум ка ми. Участь ук -
ра їнсь кої не уря до вої де ле га ції, яка на рахо ву ва ла по над 60 уча сниць,
ста ла, по су ті, пер шим дос ві дом спів пра ці з НЖО ін ших кра їн у ло бі ю -
ван ні жі но чих ін те ре сів, сприя ла об мі ну дос ві дом, впли ну ла на тран с -
фор ма цію сві до мо сті са мих дія чок ук ра їнсь ких жі но чих ор га ні за цій.

Зміц нен ня парт нер сь ких від но син на род них ди пло ма тів з ме тою
прос уван ня і роз ши рен ня прав жі нок за кли кає їх вив ча ти стан прав
жі нок на на ціо наль но му, ре гіо наль но му та між на род но му рів нях з ме -
тою вия влен ня про гре сив них тен ден цій.

Ре ко мен да ції НУО: 
• от ри му ва ти, ана лі зу ва ти й по ши рю ва ти ґрун тов ну ін фор ма цію

що до ре аль ної си туа ції в со ціаль ноEеко но міч но му та по лі тич но му се -
ре до ви щах кра ї ни шля хом спів пра ці з між на род ни ми ор га ні за ція ми
та ін сти ту ція ми;

• пі дви щу ва ти обіз на ність, фор му ва ти по тен ціал і про во ди ти ін -
фор ма цій ноEпро па ган дист сь кі кам па нії, що об’єд ну ють най ва го мі ших
парт не рів у ве ли ку па ри тет ну ко а лі цію (жі но чі НУО, ак ти ві сти проф -
спі лок, жін киEак ти віст ки з по лі тич них пар тій, екс пер ти з ген дер ної
рів но сті, од но дум ці та при хиль ни ці з масEме дій но го про сто ру);

• ак тив но спів прац юва ти з між на род ни ми ор га ні за ція ми що до
прос уван ня ген дер ної рів но сті в ус іх сфе рах жит тя Ук ра ї ни;

• ви ко ри сто ву ва ти ре сур си між на род них фон дів з ме тою по до лан -
ня міс це вих про блем і окре мих пе реш код на шляху до ген дер них пе -
ре тво рень в Ук ра ї ні;

• роз ро бля ти влас ні іні ціа ти ви і бра ти участь на всіх ста діях між -
на род них про грам ро звит ку;

• ак тив но вив ча ти дос від ін ших кра їн у ствер джен ні ген дер ної рів -
но сті і при сто со ву ва ти йо го до ук ра їнсь ких ре а лій.

Пер ші спро би вхо джен ня в між на род ний про стір гро мадсь ких ор -
га ні за цій з жі но чим облич чям бу ли пов’яза ні з фор му ван ням між на -
род них стос ун ків з ук ра їнськи ми ор га ні за ція ми ді а спо ри — Сві то вою
Фе де ра цією Ук ра їнсь ких Жі но чих Ор га ні за цій (СФУ ЖО), Со ю зом
Ук ра ї нок Аме ри ки, То ва ри ством ук ра їнсь ких жі нок іме ні Оль ги Ба са -
раб (Ка на да), То ва ри ством ук ра їнсь ких жі нок іме ні О. Те лі ги (Ве ли ко -
бри та нія), Ук ра їнсь ким Зо ло тим Хре стом (США), Сус піль ною служ -
бою ук ра їн ців у Ка на ді та ба гать ма ін ши ми. Про ве ден ня спіль них
ак цій, вза є мо ві дві ду ван ня де ле га цій сприя ли тран сфор ма ції сві то ба -
чен ня ук ра їнсь ких жі нок. 

Для утвер джен ня прин ци пів ген дер ної рів но сті ва жли ву роль ві ді -
грає спів праця з жі но чи ми ор га ні за ція ми кра їн ко лиш ньо го Ра дян -
сько го Со ю зу, в пер шу чер гу, з ро сійськи ми жі но чи ми ор га ні за ція ми.
Остан ні ро ки ак ти ві зу ва ли ся кон так ти, об мін дос ві дом, про ве ден ня
спіль них ак цій і кон фе рен цій між жі но чи ми ор га ні за ція ми Ук ра ї ни 
і кра їн Цен траль ної та Схід ної Євро пи.

Ва жли вим фак то ром ро звит ку гро ма дянсь ко го сус піль ства ста ло
вхо джен ня жі но чих ор га ні за цій до між на род них струк тур. З ча су
про го ло шен ня не зал еж но сті Ук ра ї ни роз по чав ся про цес по но влен ня
кон так тів з Між на род ною Ра дою Жі нок (МРЖ). Ук ра ї на ма ла в цій
струк ту рі член ство до 1925 р., але піз ні ше йо го втра ти ла. По ряд з цим
жі но чі ор га ні за ції Ук ра ї ни ма ють член ство в Між на род ній Ор га ні за -
ції Сприян ня Жін кам у Ви щій Ос ві ті (Ad van cing Wo men in Higher
Edu ca tion), Між на род но му Аль ян сі жі но чих ор га ні за цій кра їн ННД
та КА РАТ ко а лі ції — ме ре жі жі но чих не уря до вих ор га ні за цій з 10 кра -
їн Цен траль ної та Схід ної Євро пи. Жі но чі ор га ні за ції Ук ра ї ни спів пра -
ц юють з ор га ні за цією «Wo men, Law and De ve lop ment intl.» (США), з Ні -
дер лан дсь ким тре нін го вим цен тром «Ген дер і Ро зви ток» (м. Га ар лем),
Аме ри кансь кою На ціо наль ною Асо ці ацією жі нок в ос ві ті (NAWE) та ба -
гать ма ін ши ми.

Вхо джен ню жі но чих ор га ні за цій у між на род ний про стір, освоєн ню
но вих тех но ло гій спів пра ці, при єд нан ню до но вих нау ко вих під хо дів 
у дос лі джен ні со ціаль них про блем сприяє ре а лі за ція жі но чи ми ор га -
ні за ція ми про ек тів між на род них уста нов, про грам різ них фон дів.
Це, в пер шу чер гу, про гра ми ПРО ОН, Бри тансь кої Ра ди, ЮНІ ФЕМ,
ТA CIS, Між на род но го Фон ду «Ві дро джен ня», Фон ду «Євра зії», Жі но -
чо го кон сор ціу му ННДEСША, Ме ре же во го жі но чо го цен тру СхідEЗа -
хід OWEN, Ка надсь ко го Бю ро Між на род ної Ос ві ти за уча стю Ка -
надсь коEУк ра їнсь ко го Бю ро, Ні дер лан дсь ко го фон ду Ma ma Cash,
Цен траль ноEЄвро пейсь ко го уні вер си те ту (Бу да пешт), Аген ції США 



Спо чат ку наз ве мо ри си, які ма ють суб’єк тив ний ха рак тер, тоб то 
не зал ежать від сві до мо сті і пси хі ки осо би сто сті. Це — стать, вік, 
здо ров’я.

Стать Діє прин цип ген дер ної рів но сті, тоб то рів них мо жли во стей.

Вік Дру гою най ва жли ві шою біо ло гіч ною оз на кою, що впли ває
на ефек тив ність діяль но сті НД, є вік. Про йо го дію, зви чай -
но, мож на го во ри ти ли ше в за галь но му пла ні, врахо вую чи
до сить ча сті ви нят ки з пра вил, які по ясню ють ся осо би стіс -
ни ми осо бли во стя ми лю дей.
Го лов ні пе ре ва ги мо ло до го НД: енер гій ність, ви со ка сприй -
нят ли вість до ін но ва цій і за пов зят ли вість, міц не здо ров’я,
хо ро ша пра цез дат ність. Але во ни по сту па ють ся стар шим
ко ле гам у дос від че но сті, спе ци фіч но му людсь ко му ка пі та -
лі: знан нях спе ци фі ки ор га ні за ції, хо лод но кров но сті, му -
дро сті, умін ні ві дріз ня ти ос нов не від дру го ряд но го.

Здо ров’я Здо ров’я вклю чає в се бе не тіль ки фі зич ні, але і пси хо -
соціаль ні кри те рії. Біо ло гіч но здо ро вий ор га нізм лю ди ни
функ ціо нує в оп ти маль но му ре жи мі й аде кват но ре а гує на
змі ни в нав ко лиш ньо му се ре до ви щі. Об ра ти в тих чи ін ших
умо вах здо ро вий спо сіб жит тя ми мо же мо. По нят тя ж пси -
хіч но го здо ров’я є де що від мін ним. Во но зал ежить від со -
ціаль но го здо ров’я се ре до ви ща, у яко му осо би стість фор -
му єть ся. Со ціаль ні зв’яз ки (сім’я, рід ні, близь кі, дру зі,
спі вро біт ни ки то що) мо жуть впли ва ти на ньо го як по зи тив -
но, так і не га тив но.

Ос ві та Зай має про між не по ло жен ня між об’єк тив ни ми і суб’єк тив -
ни ми фак то ра ми ефек тив ної між на род ної гро мадсь кої
діяль но сті, то му що міц не за своєн ня знань і про дук тив не їх
ви ко ри стан ня не зав жди зал ежать від гро шей, а ча сто —
від вла сти во стей осо би сто сті, ін ди ві ду аль них здіб но стей 
і рів ня ін те лек ту.

До об’єк тив них чин ни ків від но сять ся: со ціаль ноEеко но міч не ста но -
ви ще НД і йо го ста тус у сус піль стві.

Да лі роз гля не мо, яким чи ном ви ще заз на че ні яко сті мож на ефек -
тив но ви ко ри сто ву ва ти для ство рен ня влас но го імі джу при фор маль -
ному та не фор маль ному спіл ку ван ні.

ХТО УО СО БЛЮЄ  НА РОД НУ 
ДИ ПЛО МА ТІЮ?

Зда єть ся, від по відь на це за пи тан ня ду же про сте: ко жен, хто має
мо жли вість спіл ку ва ти ся з іно зем ця ми як в Ук ра ї ні, так і за її ме жа -
ми. Це вод но час і уча сни ки що річ но го са мі ту в Да во сі, і ан ти гло ба лі -
сти, які про те сту ють про ти заз на че но го зі бран ня. 

Але ми бу де мо, ви ко ри сто вую чи дос від євро пейсь ких кра їн, го во -
ри ти про осо бу, ос нов ним по кли кан ням якої є про ве ден ня влас ної між -
на род ної гро ма дянсь кої діяль но сті, врахо вую чи пот ріб ні яко сті ка дро -
во го ди пло ма та. Ця діяль ність має вті лю ва тись у прос уван ні
по зи тив но го імі джу кра ї ни за кор до ном як шля хом між на род них
зв’яз ків НУО, ор га ні за ції між на род них за хо дів, спів пра ці з офі цій ни -
ми ди пло ма тич ни ми пред став ниц тва ми, так і в на ла го джен ні мі жо со -
би стіс них за кор дон них кон так тів, уча сті у між на род них кон фе рен -
ціях, тре нін гах, сту дент сь ких про гра мах, спор тив них зма ган нях. 

Для спро щен ня ви кла ден ня ма те рі а лу ми бу де мо ви ко ри сто ву ва ти
тер мін «на род ний ди пло мат» (НД), хо ча це по нят тя май же від сут нє 
у нау ко во му се ре до ви щі і ма лов жи ва не у прак тич но му зна чен ні.

Мо жли во, з на шої по да чі в май бут ньо му «на род ний ди пло мат» зай -
ме своє міс це у дос лі джен ні й ана лі зі виз на че ної про бле ма ти ки.

От же, яки ми яко стя ми має во ло ді ти на род ний ди пло мат? Мі ністр
за кор дон них справ Ук ра ї ни (1994–1998 рр.) Г. Й. Удо вен ко у цьо му
кон тек сті наз вав «Прин цип трьох П: про фе сі она лізм, па тріо тизм і по -
ряд ність». Мож на зро би ти ли ше ре мар ку сто сов но про фе сі она ліз му.
Для на род но го ди пло ма та не обов’яз ко ва ди пло ма тич на фа хо ва під го -
тов ка (хо ча і є ба жа ною). Але пот ріб но зав жди бу ти про фе сі она лом у
сво їй спе ціа лі за ції. 

На ве де мо пе ре лік яко стей, на наш по гляд, іде аль но го НД. 



• Від сут ність ак тив но сті під час спіль но го ви рі шен ня ва жли вих
справ.

• Пліт ку ван ня чи ре тран слю ван ня плі ток.

Імідж ор га ні за ції, яку ви пред ста вляє те.
Тех ні ка по зи ціо ну ван ня ви ко ри сто ву єть ся не тіль ки для ство рен ня

імі джу окре мих лю дей, та кі са мі зав дан ня ста влять ся і для НУО. До ві -
ра, ре пу та ція, ста тус — це ці лі, яких праг нуть до сяг ти біль шість ор га ні -
за цій. Іс тот ною ха рак те ри сти кою тут є ві зу аль на кар тин ка ор га ні за ції.

Слід та кож пам’ята ти, що у ви пад ку ор га ні за цій, імідж не мо же но -
си ти аб стракт ний ха рак тер. Ін фор ма цій ний ме седж про ва шу ор га ні -
за цію має не сти в со бі по ві до млен ня, ві ді бра ні та ким чи ном, щоб ві доб -
ра жа ти пев ні ас пек ти діяль но сті.

Імідж ор га ні за ції є виз на че ним еко но міч ним по тен ціа лом, що осо б -
ли во ва жли во для фі нан со вих ін сти ту цій, де рі вень до ві ри на стіль ки ж
прац юю ча ка те го рія, як і ін ші ціл ком ма те ріаль ні по каз ни ки діяль но -
сті. Зна чи мість імі джу сьо год ні зрос тає че рез де да лі зрос таю чий
вплив на жит тя лю ди ни ко му ні ка тив них по то ків. Те, як ор га ні за ція
сприй ма єть ся гро мадсь кі стю, іно ді мо же бу ти на віть ва жли ві шим, ніж
«ці на про дук ту» НУО. Імідж, як кар тин каEсим вол, що за мі нює со бою
більш склад ну струк ту ру, стає ва жли вою скла до вою діяль но сті. 

Імідж кра ї ни є най ва жли ві шим ка пі та лом, що сприяє зміц нен ню
гео по лі тич но го ста ту су дер жа ви на сві то вій аре ні, за без пе чен ню її
без пе ки, за хи сту і прос уван ню на ціо наль них ін те ре сів. Необхід ність
по бу до ви сприят ли во го між на род но го імі джу дер жа ви є од ним з най -
ак ту аль ні ших і ва жли ві ших зав дань. По зи тив ний імідж кра ї ни — це
ва жли вий ін стру мент, який від кри ває їй до ступ до спіль но ти ци ві лі зо -
ва них де мо кра тич них дер жав.

Об’єк тив ний імідж кра ї ни до зво ляє фор му ва ти стій ке мо раль -
ноEпсихо ло гіч не се ре до ви ще, сприят ли ве для ін те гра ції дер жа ви у
сві то вий про стір, за без пе чен ня їй гі дно го міс ця в струк ту рі сві то вих
еко но міч них від но син й аде кват ної на яв но му по тен ціа лу ро лі у сві то -
вій по лі ти ці. 

Між на род ний імідж дер жа ви до по ма гає зак рі плю ва ти по лі тич ні
ус пі хи на сві то вій аре ні, ви бу до вує пот ріб ний асо ці атив ний ряд за її
кор до на ми. На пра вле не ви ко ри стан ня між на род но го імі джу сприяє
фор му ван ню ви гі дних гро мадсь ких ду мок, що за без пе чу ють до ся г -
нен ня на ціо наль них ін те ре сів кра ї ни.

Пер шо чер го ве зна чен ня у ство рен ні по зи тив но го імі джу кра ї ни
ві ді грає вну тріш ня ста біль ність все ре ди ні дер жа ви, від да ність 

Узяв ши за ме ту ста ти НД, осо ба всі ля ко сприяє ство рен ню влас но -
го уні каль но го імі джу, який є ви хід ним еле мен том як в офі цій но му
спіл ку ван ні, так і в нео фі цій но му. Ім пе ра тив ни ми скла до ви ми імі джу
НД по ста ють: дот ри ман ня норм ді ло во го та ди пло ма тич но го ети ке ту,
від по від ний зов ніш ній ви гляд, гар ні (га лант ні) ма не ри, вда ло пі ді бра -
ний одяг (ко стюм, вбран ня), зро зу мі ле і про фе сій но по ста вле не мо -
влен ня то що. 

Осо би стий імідж — це «ва ша осо би стість 
в очах ін ших лю дей». У вас не бу де дру го го шан -
су, щоб ви пра ви ти пер ше вра жен ня.

Ус ім ві до ма на род на му дрість: «зу стрі ча ють
за одя гом». Са ме з ньо го по чи на єть ся оцін ка вас
ін ши ми. 

При сприй нят ті зов ніш ньо го ви гля ду ве ли ку роль ві ді грає так зва -
ний «ефект краю». Це оз на чає, що най ви ща і най ниж ча точ ки ва шо го
зов ніш ньо го ви гля ду при вер та ють най біль шу ува гу. Про сто ка жу чи,
це — за чі ска і че ре ви ки. Та кож ува гу при вер та ють ак се суа ри. В одя зі
кра ще уни ка ти як ульт ра мо дно го сти лю, так і за ста рі ло го.

Фор му лу про фе сій ної зов ніш но сті та імі джу мож на виз на чи ти та -
ким чи ном: до гля ну та лю ди на, яка по во дить се бе впев не но та гі дно 
й одя гне на від по від но до ча су, міс ця й ха рак те ру по дії. Адже одяг —
це сво го ро ду ві зи тів ка не ли ше пев ної осо би, а й уста но ви чи ор га ні за -
ції, яку во на пред ста вляє.

Зга да на ви ще на род на му дрість, маю чи своє про дов жен ня: «за ро -
зу мом про во джа ють», під твер джує, що зов ніш ній ви гляд не є са мо до -
стат нім у фор му ван ні сприят ли во го імі джу лю ди ни. Він не мо же ком -
пен су ва ти ду хов ну й ін те лек ту аль ну бід ність, ва ди в ос ві ті,
від сут ність гар них ма нер. Од нак від по від ність зов ніш ньо го ви гля ду
пев но му ста ту су осо би — один з ва жли вих, хо ча й не ос нов них по каз -
ни ків йо го куль ту ри.

N.B. Що шко дить ва шо му імі джу:
• Нех люй ство (роз хля ба ність) — в одя зі, по ве дін ці то що.
• Зов ніш нє де мон стру ван ня по га но го на строю, по ну рість.
• Не ор га ні зо ва ність, по стій ні за піз нен ня на зу стрі чі.
• Зверх нє ста влен ня до лю дей. Усі ма ють пра во на влас ну дум ку,

нез ва жаю чи на те, нас кіль ки без глуз дою ви її вва жає.
• Нев пев не на, не рі шу ча по ве дін ка.
• Не у важ не сприй нят тя того, що ка же спі вроз мов ник.
• Над мір на емо цій ність або, нав па ки, ско ва ність, со ром’яз ли вість.
• Нег нуч кість, впер та не по сту пли вість.



Ін ко ли зда єть ся, що ви ступ на по чат ку за сі дан ня одра зу впли не на
ре зуль тат роз гля ду пи тан ня, але іно ді до реч но від кла сти ви ступ до са -
мо го кін ця: остан ні ви сту пи за пам’ято ву ють ся і сприй ма ють ся кра ще.

Скіль ки ра зів до ве деть ся ви сту па ти? Кра ще бра ти сло во кіль ка ра -
зів, кож но го ра зу по ру шую чи ли ше од не ва жли ве пи тан ня. Бо ви ступ
«одра зу і про все» є не пе ре кон ли вим, він ли ше роз по ро шує ува гу 
ау ди то рії.

Ре тель на під го тов ка є ду же ва жли вою для кож ної про мо ви. З якої
на го ди во на має бу ти? Якою бу де ва ша те ма чи є у вас вся пот ріб на ін -
фор ма ція, чи її ще пот ріб но зби ра ти? Що ви зна є те про сво їх слу ха -
чів? Хто во ни, якою мо вою роз мо вля ють? Які в них ін те ре си, чо му во -
ни прий шли? Що во ни вже зна ють про те му ва шої про мо ви?

Пе ре ко най тесь, що ви скла да є те ва шу про мо ву чіт ко та яс но. Чіт -
ка струк ту ра ва жли ва в кож ній про мо ві. Це ство рює клю чо ві пунк ти 
і для ора то ра, і для слу ха чів. Зреш тою, чи таю чи стат тю в га зе ті, ви
зав жди мо же те по вер ну ти ся до по пе редньо го аб за цу, щоб пе ре чи та ти
фак ти, на ве де ні в ньо му. Під час прос лухо ву ван ня про мо ви, на жаль,
не має кноп ки, щоб від мо та ти все на зад. Тут ак ту аль ні усі ста рі по ра -
ди що до ора тор сь ко го ми стец тва: чіт ка струк ту ра про мо ви на стіль ки
ж ва жли ва за раз, як і в ан тич ні ча си. Гар на про мо ва бу ду єть ся за 
іє рар хіч ною струк ту рою, ре чен ня за ре чен ням, аб зац за аб за цом аж
до куль мі на ції із за стос уван ням при йо му, який ви ко ри сто ву єть ся 
у ро ма нах: пі сля вступ ної ча сти ни опо ві дач роз ви ває свою іс то рію
май же три чвер ті тво ру до куль мі на ції, а по тім іде за вер шаль на ча с -
ти на, яка роз ста вляє все на свої міс ця. Ба жа но за вер ши ти свою про мо -
ву одою, яка дає пло ди для роз мір ко ву вань, май же так, як це ро блять
свя ще ни ки, за вер шую чи про по ві ді ма лень кою му дрі стю або мо раль -
ною по ра дою, про яку тре ба по ду ма ти. Ко рис ним струк тур ним хо дом
для під три ман ня ау ди то рії в кур сі спра ви є ко рот ке на га ду ван ня то го,
про що йшло ся, і про що йти меть ся на да лі: «до цьо го мо мен ту ми го во -
ри ли про…», і «ось на ступ ний пункт, у яко му мо ва пі де про…». Зав жди
при ді ляй те біль ше ува ги по чат ку та кін цю ва шої про мо ви.

Ви ко ри сто вуй те яс кра ві об ра зи, які лег ко за пам’ято ву ють ся. На -
ма гай тесь, аби ва ші опи си за пам’ято ву ва ли й ви ко ри сто вуй те опо ві -
даль ні тех ні ки, ні би ви на ма га єтесь ство ри ти в уя ві слу ха чів ва шу іс -
то рію у ви гля ді філь му. Це аб со лют но га ран то ва ний спо сіб до не сен ня
ва шо го по слан ня. В іде а лі ау ди то рія на стіль ки за пам’ятає ва шу іс то -
рію, що пов’язу ва ти ме її з по слан ням.

Го во ріть зро зу мі ло. Про мо ви тре ба ви го ло шу ва ти го ло сно, то му
уни кай те дов гих ре чень. У слу ха чів не має мо жли во сті пе ре чи та ти

за галь но прий ня тим де мо кра тич ним цін но стям і про це ду рам. Скла до -
вою між на род но го імі джу є та кож ак тив не прос уван ня ін фор ма ції
про ре сурс ні й еко но міч ні по туж но сті дер жа ви, її ви роб ни чі, нау ко -
воEдос лід ні та нау ко воEтех но ло гіч ні, ос віт ні мо жли во сті, рі вень ква лі -
фі ка ції ро бо чої си ли, пе ре ва ги гео гра фіч но го роз та шу ван ня та тран -
зит ний по тен ціал.

Фор му ван ню по зи тив но го імі джу сприя ють між на род ні іні ціа ти -
ви, які на бу ва ють ши ро ко го роз го ло су у сві ті: ак тив на й ді є ва участь у
вре гу лю ван ні між на род них кон флік тів, зу сил ля дер жа ви у здій снен -
ня ми ро твор чих опе ра цій, про по зи ції що до ско ро чень оз бро єнь,
роззбро єн ня та під три ман ня ре жи му не роз пов сю джен ня то що. 

За хо ди, спря мо ва ні на фор му ван ня по зи тив но го імі джу, вклю ча -
ють: без по се ред нє цен тра лі зо ва не роз пов сю джен ня фак тич ної, ста ти -
стич ної та до від ко вої ін фор ма ції про кра ї ну, ор га ні за цію по їз док
пред став ни ків іно зем них дер жав, між на род них ор га ні за цій, іно зем -
них ЗМІ, вста но влен ня та на ла го джен ня кон так тів у різ них кра ї нах
сві ту. 

Фор му ван ня не га тив но го імі джу є ре зуль та том не ли ше дій, без по -
се редньо спря мо ва них на дис кре ди та цію кра ї ни, а й не до стат ньо го
прос уван ня у сві ті ін фор ма ції про по зи тив ні зру шен ня в її вну тріш -
ньо му ро звит ку та зов ніш ній по лі ти ці.

Але по вер ні мо ся до осо би сто го імі джу, роз гля нув ши фор маль не 
і не фор маль не спіл ку ван ня, заз на че ні ви ще.

Фор маль не спіл ку ван ня скла да єть ся з про -
мов на пресEкон фе рен ціях, онEлайн спіл ку -
ван ня, ін терв’ю, де ба тів то що. Для на пи сан ня
та ви го ло шен ня ус піш ної про мо ви зав жди
спо чат ку виз нач те, що са ме ви хо че те до не -
сти, якій ме ті слу жить ва ша про мо ва, що ви
хо че те роз по ві сти слу ха чам. Прий май те за -
про шен ня на ви го ло шен ня про мо ви тіль ки то -
ді, ко ли ви вва жа є те, що це по ши рить ва ше

по слан ня. Ду же ча сто за про шен ня ви го ло си ти про мо ву да ють без
урах уван ня ці єї по тре би, про сто за звич кою чи ро бля чи по слу гу. Але
це пу ста тра та ча су для слу ха чів, ора то ра та, зреш тою, що не менш
ва жли во, і для спічр ай те ра. Як що ви заз да ле гідь виз на чи те, яке по -
слан ня хо че те до не сти до ау ди то рії, то бу де те більш скон цен тро ва ні
під час на пи сан ня про мо ви і ство ри те її та кою, яка за пам’ята єть ся
слу ха чам на дов го. 



імі джу. Пе ре ко най тесь, що за со би зв’яз ку, та кі як те ле фон та eEma il є
до ступ ни ми. Пе ре ко най тесь, що є ком пе тент ний го ло вую чий, який міг
би пред ста ви ти всіх лю дей за сто лом. Ого ло сіть при чи ну про ве ден ня
пресEкон фе рен ції. Ви ко ри сто вуй те цен траль не по слан ня. Роз мо вляй -
те лі те ра тур ною мо вою та уни кай те дов гих про мов. Роз рах уй те по -
тріб ний час для за пи тань.

У ба гатьох гро мадсь ких дія чів ча сто бе руть ін терв’ю. Ре зуль та ти
знач ною мі рою зал ежать від об ста вин, то му са ме ни ми ви ма є те ке ру -
ва ти ся під час під го тов ки. Це бу де ін терв’ю в пря мо му ефі рі чи йо го
бу дуть за пи су ва ти, а по ка жуть піз ні ше? Йо го бу дуть ре да гу ва ти чи
по ка жуть як є? Зо ло те пра ви ло під час ін терв’ю: слу хай те, слу хай те,
слу хай те. 

Зда єть ся, це про сто, та на прак ти ці вия вляєть ся, що це не тіль ки
най ва жли ві ша річ, але й те, що це склад но зро би ти. Дій сно, уваж но
слу хаю чи ін терв’юе ра, ви уни кне те по стій но го пов то рен ня стан дарт -
них від по ві дей. Як що ви слу ха є те, ви кра ще від по ві да є те на за пи тан -
ня, ви спра вляє те гар не вра жен ня на те ле гля да чів і ра діослу ха чів, ви
по стає те уваж ним і вод но час вар тим до ві ри й лю дя ним, а та кож тим,
хто ро зу міє лю дей.

В ін терв’ю по слан ня теж має бу ти цен траль ним. Зав жди за пи туй те
се бе: яке ж моє по слан ня, що я хо чу по ві до ми ти? Що слу хач або гля дач
має ви не сти з ін терв’ю? На які за го лов ки я на ці ле ний? Зва жай те на ва -
шу ау ди то рію: не ви ко ри сто вуй те по лі тич но го чи ака де міч но го жар го ну.

Будь те ла ко ніч ним. Кож не склад не за пи тан ня мож на зве сти до од -
но го сло ва. Ось йо го вам і тре ба знай ти. Прак ти куй те (під ду шем або 
в ма ши ні) до ти, до ки ви не змо же ти пе ре да ти го лов ну дум ку од ним
сло вом, врахо вую чи, що на це у вас не біль ше 20 се кунд.

Ні ко ли не не до оці нюй те свою ау ди то рію. На віть як що се редньос та -
ти стич ні гля да чі по пу ляр ної те ле про гра ми або чи та чі га зе ти не над то
ос ві че ні, це не оз на чає, що во ни дур ні. У них є нюх на на пів пра вди ві
фак ти й ви кру та си.

Зав жди знай те ме жі ва шої сво бо ди дій. Пе ре ко най тесь заз да ле гідь,
що ви мо же те ка за ти, а що ні. Як що ви не зна хо ди тесь на вер хів ці пар -
тій ної іє рар хії, вам пот ріб но от ри ма ти доз віл. Як що доз віл не чіт кий,
вам кра ще не да ва ти ін терв’ю, то му що дос від че на лю ди на, яка бе ре
ін терв’ю, без жаль но по то пить вас фак та ми, які ви са мі й на да ли.

Ві дій діть на крок на зад і по ди віть ся, яке вра жен ня спра вляє те ви 
і ва ша ор га ні за ція на се редньос та ти стич но го гля да ча чи слу ха ча. Не
при мен шуй те по ми лок, які ва ша пар тія мо гла зро би ти. Пра вда що до
ми ну лих по ми лок при ва блює лю дей чес ні стю й від по ві даль ні стю.

текст, то му все, що ви ка же те, має бу ти зро зу мі ло одра зу. Ба га то про -
мов на си че но жар гон ни ми сло ва ми, то му що в ба гатьох ор га ні за ціях
ви ко ри стан ня жар го ну є оз на кою екс перт но го рів ня, а звід си і ста ту су.
Але в про мо ві жар гон зна хо дить ся під ціл ко ви тою забо ро ною. Ви ко ри -
стан ня жар го ну або нез ро зу мі лих слів мо же від штов хну ти лю дей —
слу ха чі пе ре ста нуть слу ха ти ва ше по слан ня. Ва ша ста рень ка ті тонь -
ка ро зу міє, що ви хо ті ли ска за ти? Як що ні, по вер тай тесь за пись мо вий
стіл!

Гу мор і до теп ність — над зви чай но ко рис ні ре чі для по жвав лен ня
про мо ви та ство рен ня сим па тії се ред ау ди то рії. Це не оз на чає, що ва -
ша про мо ва має бу ти на пов не на ве се ли ми жар та ми й ви тів ка ми, але
кіль ка до теп них ви сло влю вань мо жуть до по мог ти у до ся гнен ні про мо -
вою ус піху.

Ін ший спо сіб при кра си ти й по жва ви ти про мо ву — ви ко ри стан ня
ри то рич них при йо мів, та ких як об раз ність і ка лам бу ри. Об раз ність
ро бить ва шу про мо ву різ но бар вною і мо же до да ти де я кої лі те ра тур ної
своє рід но сті. Ін ші ко рис ні лі те ра тур ні при йо ми: про ти ста влен ня, па -
ра лель ні кон струк ції та спи ски з трьох пунк тів. На ма гай тесь не пе -
ре біль ши ти з цим, а ви ко ри сто вуй те там, де пот ріб но. Лі те ра тур ні
при йо ми мо жуть до по мог ти зро би ти ва шу про мо ву більш ци то ва ною,
тоб то пі дви щу ють шан си на її по тра плян ня до га зет. 

Пе ред про мо вою пе ре ко най тесь, що ви прий шли вча сно. Пе ре вір те
кім на ту і всі тех ніч ні за со би (чи все прац ює?). По го во ріть з людь ми. Не
нер вуй те, зреш тою, ви сьо год ні — го лов ний екс перт.

Під час про мо ви ви мо же те під гля да ти в свої но тат ки, але не чи тай -
те з па пір ця. Вста но віть зо ро вий кон такт з ау ди то рі єю. По смі хай тесь і
стій те пря мо. Будь те со бою, не грай те роль. Ви ко ри сто вуй те же сти,
щоб під кре сли ти пев ні емо ції. Не по спі шай те: швид кість вста но влю є -
те ви. По пи вай те во ду за пер шої мо жли во сті або про сто ро біть пау зи.
Змі нюй те час від ча су тембр сво го го ло су. А як що ви втра ти те суть
роз мо ви, роз слаб тесь і ков тніть во ди. За пи тай те слу ха чів, чи не ма ють
во ни за пи тань. Пов то ріть остан ній ря док, пов то ріть ва ше цен траль не
по слан ня. Спро буйте від во лік ти ау ди то рію жар том.

Пі сля про мо ви за пи тай те лю дей, чи спо до ба лась їм про мо ва. Зро -
біть при міт ки для на ступ но го ра зу. Ра ди мо ста ран но го ту ва ти ся до
кож но го за сі дан ня: пе ред по чат ком уваж но оз най ом тесь із по ряд ком
ден ним і до ку мен та ми, роз пов сю дже ни ми для по пе редньо го оз най ом -
лен ня. 

На ве де них тут пра вил пот ріб но дот ри му ва тись на всіх пресGкон фе -
рен ціях: пе ре ко най тесь, що міс це про ве ден ня від по ві дає пот ріб но му



Не за пов нюй те ін фор ма цією пау зи в ін терв’ю. Ви мо же те від чу ти
по тре бу за пов ни ти нез руч ну пау зу, як що лю ди на, яка бе ре ін терв’ю,
мов чить. Але це мо же бу ти од ні єю з тех нік ін терв’ю, яка при му шує
вас ска за ти біль ше, ніж ви ба жа ли.

Осте рі гай тесь за пи тань з під тек стом. Ча сто жур на ліст ста вить за -
пи тан ня, кот рі мі стять пев ні при пу щен ня, на які ви мо же те від по ві сти
під сві до мо. На при клад: «Спра ви ва шої ор га ні за ції ке псь кі. Що ви пла -
ну єте з цим ро би ти?» Від по ві даю чи, ви мо же те не пря мо під твер ди ти,
що спра ви ва шої ор га ні за ції дій сно по га ні. Сте ре жіть ся та ких за пи -
тань. Іг но руй те при пу щен ня жур на лі ста або пря мо від ки дай те їх.

Не вва жай те ін терв’ю лег кою спра вою, до якої ви мо же те ста ви -
тись бу ден но. Ре тель но го туй тесь. Під час ін терв’ю будь те со бою 
і будь те впев не ні. Не ви про бо вуй те но ві при йо ми. Роз мо вляй те так, ні -
би ви по ясню є те щось під літ ку, і на ма гай тесь ве сти се бе яко мо га при -
род ні ше, за єди ним ви клю чен ням: по стій но три май те по гляд на лю ди -
ні, яка бе ре ін терв’ю. Як що ви від ве де те по гляд хо ча б на се кун ду, то
ви гля да ти ме те так, ні би ви се бе нез руч но по чу ває те або хо че те ухи ли -
ти ся від за пи тан ня, що не ви кли кає до ві ри.

І остан нє, але не менш ва жли ве: ін терв’ю не за кін че но, по ки ви або
жур на ліст не вий шли за две рі. Жур на лі сти лю блять ви ма ню ва ти фра -
зи, які б ви, ско ріш за все, не ска за ли. Уя віть та кий сце на рій: жур на -
ліст ви клю чив дик то фон і одяг нув пі джак. Бі ля две рей він зу пи няєть -
ся і за пи тує: «Не для про то ко лу, що ви нас пра вді ду ма є те про лі де ра
ва шої ор га ні за ції (то що)?» Не ве діть ся на це! Жур на ліст по стій но на
служ бі. Будь те обе реж ні з так зва ни ми за я ва ми «не для про то ко лу».
Ви не зна є те, як ви ко ри стає їх жур на ліст.

У те ле ві зій них ін терв’ю, ка жуть, вра жен ня, яке ви спра вляє те на
ау ди то рію, на 70 % скла да єть ся з ва шо го зов ніш ньо го ви гля ду, на 
20 % — з то го, як са ме ви го во ри те, і тіль ки на 10 % — з то го, що ви го -
во ри те. То му ва жли во, щоб ви спра вля ли гар не вра жен ня пе ред ка ме -
рою. Не мах ай те ру ка ми, не ди віть ся вниз, не на су плюй тесь, при ду -
шіть не при єм ні або нев віч ли ві звич ки (на при клад, по чі су ван ня но са) 
і ні ко ли не ди віть ся пря мо в ка ме ру. Озир ніть ся пе ред по чат ком ін -
терв’ю, щоб по ба чит и, чи не сто ї те ви на фо ні див но го ре кла мно го щи -
та чи буй них шко ля рів або чо гось іще, що мо гло б на да ти не до реч но го
під тек сту ва шо му по слан ню або про ти рі чи ло б йо му. Пе ре ко най тесь
до по яви пе ред ка ме рою, що ви доб ре ви гля да є те. Не має ні чо го не при -
род но го в то му, щоб від лу чи тись до ту ал ет ної кім на ти пе ред по чат -
ком (як для жі нок, так і для чо ло ві ків), аби за чі са ти ся, ді ста ти зер нят -
ко зEпо між зу бів чи ви пра ви ти ма кіяж. Це кра ще, ніж ви гля да ти

не при ва бли во пе ред сот ня ми ти сяч гля да чів. На гля да ти за таки ми де -
та ля ми — ро бо та PREко ман ди.

Біль шість ви щез га да них по рад під хо дять і для ін терв’ю в га зе тах.
Тер мі но ві стро ки зда чі га зе ти ча сто зму шу ють жур на лі стів те ле фо -
ну ва ти вам і про си ти про не гай ну зу стріч. Ва ша ж го лов на ціль — да -
ти пе ре кон ли ву від по відь, яка б доб ре по слу жи ла кам па нії. То му, як -
що про сять да ти ін терв’ю, не по чи най те при ду му ва ти все на хо ду.
Зав жди про по нуй те пе ред зво ни ти вам, на віть за 5 хви лин. Дай те со бі
трохи ча су, щоб ви рі ши ти, що ви хо че те ска за ти. Не має ні чо го 
не прий нят но го в то му, щоб від мо ви ти в ін терв’ю. Іно ді це — му дре 
рі шен ня. 

Зав жди за пи туй те се бе, чо го ви хо че те до сяг ти цим ін терв’ю. Ні ко -
ли не об ма нюй те і по ві до мляй те тіль ки ті фак ти, у яких ви аб со лют но
впев не ні. Не по спі шай те да ва ти від по відь. Ні ко ли не сум ні вай тесь, не
плу тай тесь у де талях, не ви ко ри сто вуй те тер мі но ло гію ва шо го опо -
нен та. Ні ко ли не по ка зуй те свою роз дра то ва ність, не спе ре чай тесь 
з ін терв’юе ром і зав жди за ли шай тесь при віт ним. Як що все піш ло
шке ре бер ть, кра ще за кін чи ти ін терв’ю. Пі сля ін терв’ю по про сіть на ді -
сла ти вам текст для за твер джен ня і за пи тай те жур на лі ста, чи є ще
щось, що йо му пот ріб но. 

N.B.
• Лю ди пам’ята ють трій ка ми: най кра ще за пам’ято ву ють те, що

скла да єть ся з трьох пунк тів, до да ван ня ще од но го пунк ту приз во дить
до втра ти з пам’яті всьо го по слан ня.

• Ве ли чез на під го тов ка до ма лень кої пре зен та ції.
• Фак ти роз ка зу ють, роз по ві ді про да ють.
• Грай те за пра ви ла ми ЗМІ, не на ма гай те ся вста но влю ва ти свої

прави ла.
• За сіб по ві до млен ня по слан ня і є по слан ням».
• У вас ні ко ли не бу де дру го го шан су, щоб ство ри ти пер ше вра жен -

ня.
• Ре пор те ри — пов то рю хи.

Окрім офі цій но го, фор маль но го спіл ку ван ня,
не менш ва жли вим яв ляєть ся не фор маль не
спіл ку ван ня, яке по кли ка не, в пер шу чер гу, до -
сяг ти за лаш тун ка ми фор маль них за хо дів пев но -
го рів ня вза ємо ро зу мін ня, зго ди й по ва ги до се бе,
як пред став ни ка своєї кра ї ни. 



це ко рот ко ча сна, чи три ва ла за ча сом перс пек ти ва. 
Ши ро кий не вер баль ний ін стру мен та рій мож на за -
сто со ву ва ти, на при клад, під час при ві тан ня: до зво -
ляєть ся про мо ви ти ти по ву фра зу «Доб рий день/ве -
чір/при віт!», під крі пив ши її не вер баль ним же стом —
по кло ном, кив ком го ло ви, по ма хом ру ки або тим 
же стом, який за тра ди ці єю ши ро ко за сто со ву єть ся 
в цій кра ї ні. 
NB: го лов не — не ви хо ди ти за ме жі до пу сти мо го. 

Вив чен ня З ме тою за ли ши ти доб ре вра жен ня, НД без пе рер вно
країни має вив ча ти кра ї ну (за ру біж ну ло ка цію), з якою він

має спра ву. З огля ду на це, ко рис ним бу де йо го ак -
тив не оз най омлен ня з кра ї ною не тіль ки у мо мент
під го тов ки, але й під час спіл ку ван ня з іно зем ним го с -
тем чи пе ре бу ван ня у цій кра ї ні. «Від чут тя» кра ї ни,
орі єн ту ван ня в її ін фор ма цій но му, куль тур но му, по -
лі тич но му та со ціаль но му про сто рі, від кри тість, до -
пу сти ма від вер тість і так тов ність всі ля ко сприя ти -
муть зво рот но му зв’яз ку (fe ed back) — вста но влен ню
по зи тив но го вра жен ня про НД, а з ним і про йо го кра -
ї ну. Всім сво їм ви гля дом і діяль ні стю тре ба ак тив но
сприя ти зла му по мил ко вих сте рео ти пів і хиб них уяв -
лень про влас ну кра ї ну. По ва жаю чи та ці кав ля чись ін -
фор ма цій ним про сто ром спі вроз мов ни ка (або осо бою,
з якою про во дить час), НД і сам за ці ка влює йо го кра ї -
ною/міс ци ною, з якої він по хо дить, та її зви ча я ми. 

Стра те гія Ефек тив ній ре а лі за ції мі сії знач ною мі рою сприя ти -
ме чіт ко від працьо ва на стра те гія при не фор маль но -
му спіл ку ван ні. Зо кре ма, не слід роз по ві да ти або до -
во ди ти те чи ін ше твер джен ня, яке су пе ре чить
за галь ній лі нії ро звит ку офі цій ної ко му ні ка ції.
Вкрай ва жли вим еле мен том ус піш но го про ве ден ня
не фор маль но го спіл ку ван ня для НД ста не під го тов -
ка заз да ле гідь: ба жа но оз най оми тись з еле мен та ми
біо гра фії спі вроз мов ни ків/парт не рів, їх по гля да ми
на жит тя та по лі ти ку; взя ти до ува ги осо би сті сма ки
та впо до бан ня, сі мей ний стан, ген дер ну при на леж -
ність і вік. Ви ко ри стан ня ці єї ін фор ма ції на дасть 
мо жли вість вста но ви ти прияз ні осо би сті стос ун ки. 

За ва жли ві стю нео фі цій не спіл ку ван ня не по сту паєть ся офі цій ній
ди пло ма тії. Ра зом з тим не фор маль не спіл ку ван ня, хо ча й не під да єть -
ся жор сткій ре гла мен та ції та про то коль ним нор мам, по тре бує від НД
про яву на леж ної про фе сій ної під го тов ки та по стій но го сам ов дос ко на -
лен ня (ро бо ти над со бою). 

Ме та Ме тою не фор маль но го спіл ку ван ня є вста но влен ня
не фор маль них кон так тів і на ла го джен ня ефек тив -
но го зв’яз ку з парт не ра ми й уча сни ка ми тих зу стрі -
чей, пе ре го во рів чи кон фе рен цій, у яких НД без по се -
редньо прий має участь. 

Мо ва У цьо му кон тек сті слід бу ти гар но обіз на ним що до
кра ї ни, у якій НД пе ре бу ває, або міс це во сті, з якої
по хо дить йо го спі вроз мов ник. Тут ста нуть у на го ді
будьEякі знан ня від по від ної мо ви — од ні єї між на -
род но го зна чен ня, і, необов’яз ко во, дру гої — ба жа но
ті єї, якою роз мо вля ють йо го спі вроз мов ни ки. Як що
мо ва остан ніх не ві до ма НД, він має на ма га ти ся ви -
вчи ти якісь дріб ни ці на кшталт фор мул при ві тан ня
або стан дарт них за пи тань. При цьо му будьEяка
спро ба про яви ти се бе має ви гля да ти не ви му ше но,
але до стат ньо пе ре кон ли во. 

Ви ко ри стан ня Аби на лаш ту ва ти до се бе спі вроз мов ни ка/Eів, вар то
мо жли во стей бу ти са мим со бою: маю чи ті чи ін ші на ви чки або здіб -

но сті до будьEяко го з ви дів діяль но сті (ac ti vi ty), ми -
стецтв, спор ту то що, слід ви ко ри сто ву ва ти їх у спіл -
ку ван ні і за о хо чен ні до роз мо ви. 

Не вер ба лі ка У нео фі цій но му спіл ку ван ні сприят ли ве вра жен ня
про НД біль шою ча сти ною скла да єть ся з не вер баль -
них за со бів ко му ні ка ції. Врахо ву ють ся усі чин ни ки
си сте ми спіл ку ван ня: те, що ви го во ри те, як ви це го -
во ри те і як ви ви гля да є те в мо мент мо влен ня. Та ким
чи ном НД має під твер ди ти го лов ну ме ту мі сії — «по -
ва жа ти і бу ти по ва жа ним». Зо кре ма, по ва га має зна -
хо ди ти ви раз за га лом і у дріб ниц ях: зав жди на ма га -
ти ся від по ві да ти куль тур но му дресEко ду і тра ди ціям
кра ї ни, в якій НД пе ре бу ває, незва жаю чи на те, чи



• спіл кую чись з пред став ни ком пев ної дер жа ви,
зва же но та до ступ но на дає ін фор ма цію, зва жаю чи
на ста тус та со ціаль ні оз на ки спі вроз мов ни ків, якEто
вік, стать, рі вень ос ві че но сті, ет ніч ну чи ре лі гій ну
при на леж ність;
• врахо вує при сут ність не тіль ки спі вроз мов ни ків, 
а й фо но вої ау ди то рії чи спо сте рі га чів, які жод ним
чи ном не ма ють пе ре тво рю ва ти ся на сто рон ніх гля -
да чів;
• зав жди уваж но спо сте рі гає за сво їм мо влен ням,
ак цен тую чи на якіс ній скла до вій по да чі кон тен ту:
вжи ван ня гра мот них фраз і зво ро тів, уни кнен ня
слівEпа ра зи тів, ар ха їз мів, пер со ні фі ка ції то що;
• про являє під час роз мо ви ви со кий рі вень так тов но -
сті, ввіч ли во сті та де лі кат но сті. 

В ос но ві не фор маль но го спіл ку ван ня ле жить ін фор му ван ня. З од но -
го бо ку, гро ма дя нин має бу ти по ін фор мо ва ним, а з ін шо го, віль ний до -
ступ до від кри тої ін фор ма ції що до під го тов ки й ух ва лен ня рі шень і їх
вті лен ня у жит тя — най ва жли ві ша пе ре ду мо ва за без пе чен ня про зо ро -
сті та під звіт но сті діяль но сті будьEякої ор га ні за ції чи уста но ви на різ -
них рів нях.

ВебGсайт для ши ро ко го ви ко ри стан ня. Зви чай но, у кож ної ор га ні -
за ції є свій вебEсайт, але ду же ча сто во ни ста влять ся до них, як до
про сто го ре кла мно го щи та: на ньо го мож на про сто ди ви тись. Ін тер нет
про по нує ба га то мо жли во стей для ін те рак тив но сті. Ви мо же те або
зро би ти сайт ва шої пар тії ін те рак тив ним, або ж ство ри ти спе ціа лі зо -
ва ний сайт для ко ри сту ва чів, який би став міс цем зу стрі чі лю дей з ме -
тою об мі ну іде я ми й об го во рень, до по ма гав ор га ні зо ву ва ти за хо ди 
й мо бі лі зу ва ти лю дей. Ви мо же те ство ри ти вебEфо рум, щоб сти му лю -
ва ти об го во рен ня. Ві дві ду ва чам мож на на да ва ти мо жли вість до да ва ти
влас ні ма те рі а ли за до по мо гою так зва ної «ві кі» — тех но ло гії, яка дає
мо жли вість лю дям ство рю ва ти сайт ра зом і ста ла ві до мою зав дя ки
онEлайн ен ци кло пе дії Ві кі пе діа. Най біль ша пе ре ва га ін те рак тив но го
сай та в то му, що лю ди вва жа ють се бе ча сти ною ва шої мі сії, а най біль -
ша про бле ма в то му, що, на дум ку де я ких лю дей, ви втра ча є те кон -
троль над ча сти ною ва шої кам па нії. Ця про бле ма ча сто по стає на віть
пе ред тра ди цій ни ми по лі ти ка ми. 

Прин ци пи 1. У не фор маль но му спіл ку ван ні пра ви ла по ве дін ки 
спіл ку ван ня і про ве ден ня бе сі ди ма ють ціл ком від по ві да ти зау ва -

жен ню Жю ля Кам бо на про те, що «ди пло мат має
ста ви ти ся з по ва гою до осо би, з якою хо че ма ти
спра ву, інак ше ка жу чи, має рах ува ти ся з по чут -
тя ми кра ї ни, у якій він ве де пе ре го во ри». 
2. Умі ле про ве ден ня нео фі цій ної ко му ні ка ції до во лі
ча сто дає кра щі ре зуль та ти, ніж фор маль не спіл -
ку ван ня, і до пу скає об го во рен ня про блем них тем,
яких уни ка ють на офі цій них за хо дах. Тут бу де до -
реч ним під три му ва ти зв’язок з дос від че ни ми дія ча -
ми, ба жа но кар’єр ни ми ди пло ма та ми з кра ї ни НД,
які зна ють тра ди ції та зви чаї кра ї ни спі вроз мов ни -
ків та осо бли во сті ми слен ня і вчи нен ня дій її меш -
кан ців. 
3. У сво їй бе сі ді/роз мо ві НД ре ко мен ду єть ся го во ри ти
пе ре важ но на «об’єд ную чі» те ми по зи тив но го змі сту,
пов’яза ні не стіль ки з ос нов ною те ма ти кою офі цій но -
го за хо ду, скіль ки з пев ною по ді єю або си туа цією на
кшталт спіль но го спор тив но го зма ган ня, ор га ні за ції
спіль них про ек тів то що. У будьEякій си туа ції НД
зав жди по ви нен ма ти так зва ну «від сту паль ну» те -
му, яка до зво ляє уни кну ти не ба жа ної ес ка ла ції пи -
тан ня не га тив но го ха рак те ру. 
4. НД по ви нен зав жди ма ти чіт ку по зи цію в пи тан ні,
яке він по ру шив, спи раю чись на ар гу мен ти. Окрім
цьо го, під час роз мо ви НД має пе ред ба чи ти час для
спі вроз мов ни ка, аби ви слу ха ти йо го осо би сту дум ку. 
5. На за пи тан ня НД має від по ві да ти зва же но і за 
мо жли вості щи ро і пе ре кон ли во. При цьо му слід вмі -
ти оби ра ти вір ні/на леж ні те ми і так тич но оми на ти
та кі, що мо жуть ви кли ка ти у спі вроз мов ни ків нео чі -
ку ва ну ре ак цію. На да ва ти ін фор ма цію НД му сить
так тов но, в жод но му ра зі не нав’язую чи їм свої по -
гля ди чи оцін ки. 

Пра ви ла У своє му не фор маль но му спіл ку ван ні НД ке ру єть ся 
ве ден ня ти ми са ми ми прин ци па ми, що й ка дро вий ди пло мат. 
ко му ні ка ції Перш за все НД:

• бу дує ко му ні ка цію на ос но ві все біч но го та рів но -
прав но го ді а ло гу;



Елек трон не роз си лан ня (роз си лан ня елек трон них ли стів). З ро з -
вит ком до сту пу до Ін тер не ту елек трон не роз си лан ня стає хо ро шим ін -
стру мен том для опе ра тив но го по ши рен ня ін фор ма ції се ред ве ли кої
кіль ко сті лю дей. Са ме зал еж но від кіль ко сті по тен цій них ад ре са тів
мож на роз си ла ти ли сти, ко ри стую чись звич ною по што вою про гра -
мою, за сто со ву ва ти спе ціаль не про грам не за без пе чен ня для ма со во го 
по ши рен ня елек трон них ли стів або ско ри ста ти ся по слу га ми так зва -
них елек трон них груп.

Тех ні ка «За пи тан ня, які ча сто за да ють». Ця тех ні ка по ля гає у під -
го тов ці 1–3 сторінок ін фор ма ції у фор мі за пи тань і від по ві дей, які
мож на роз мі сти ти на ін фор ма цій них стен дах, в ін фор ма цій но му цен -
трі, Ін тер не ті то що.

Со ціаль на ме ре жа. MyS pa ce, Fa ce bo ok і Vko nak te.ru, Od no klas sni -
ki є при кла да ми по пу ляр них со ціаль них ме реж, і де я кі з них на рахо -
ву ють мі ль йо ни уча сни ків, які ство рю ють свої влас ні про фі лі й на ла -
го джу ють зв’яз ки зі сво ї ми дру зя ми, що теж ста ють уча сни ка ми. А ще
ви мо же те зай ня тись по шу ком ко лиш ніх од но клас ни ків чи зби ра ти ін -
фор ма цію про те, чим зай ма ють ся ін ші лю ди. По лі ти ки ви ко ри сто ву -
ють ці сай ти для на ла го джен ня кон так тів з мо ло ди ми людь ми, які ду -
же ак тив но ни ми ко ри сту ють ся.

Под ка стинг. Це — ком бі на ція та ких слів як iPod і тран сля ція (bro -
adEcas ting). Хо ча тех но ло гія, яка тут за сто со ву єть ся, не приз на че на
ви ключ но для iPod, ус піх iPod став ве ли ким кро ком на шляху ро звит -
ку под ка стин гу. Под ка сте ри ство рю ють ау діо фай ли із за пи са ми де ба -
тів, ра діоEшоу або му зич них шоу, до ступ них для ска чу ван ня че рез Ін -
тер нет. Под ка стинг мо же бу ти ду же ці ка вим ка на лом спіл ку ван ня для
по лі ти ків. Ау ди то рія, до якої ви звер та є тесь, ціл ко ви то ві дріз няєть ся
від зви чай них чи та чів га зет або ра діослу ха чів. 

«Ві ру сні» ві део. Ін шим фе но ме ном, який роз ви ваєть ся швид ки ми
тем па ми, є «ві ру сні» ві део. Мо жли вість пер со на лі зу ва ти ві део, а по тім
від пра ви ти йо го дру гу, зро би ла це без пе реч ним хі том. Ба га то лю дей
від си ла ють один од но му ві део, що до сить ве се ло і вод но час ду же
ефек тив но в на шо му ви пад ку: адже ор га ні за ція не мо же роз си ла ти
ли сти ус ім лю дям, то му що роз сил ка до віль них ма со вих ли стів і спа му
є не за кон ною.

You Tube. Де шев шою аль тер на ти вою те ле ба чен ню є роз мі щен ня
ро ли ків на You Tube або за по чат ку ван ня те ма тич них руб рік на You
Tube.

Тек сто ві по ві до млен ня (смс). Як що ор га ні за ція скла дає спи ски те -
ле фон них но ме рів сво їх при хиль ни ків, во на мо же ви ко ри сто ву ва ти
тек сто ві по ві до млен ня для то го, щоб за про си ти їх на зу стрі чі або на га -
да ти про збо ри.

Дні від крит их две рей. Це — ме тод за о хо чен ня гро ма дян ві дві ду ва -
ти ва шу ор га ні за цію. Та кий за хід ви ма гає ре тель но го пла ну ван ня, але
мо же при не сти знач ну ко ристь: спі вро біт ни ки роз ка жуть ві дві ду ва -
чам про те, чим зай ма ють ся, вод но час діз на ють ся про дум ки гро ма дян.



• Не роз по ві дай те ста рих іс то рій, жар тів та анек до тів.
• Не від мо вляй те ся за спі ва ти, по гра ти на му зич но му ін стру мен ті

або роз по ві сти щоEне будь, як що вас про сять, а ви дій сно мо же те це
зро би ти.

• Не за бу вай те бу ти уваж ним до літ ніх лю дей, лю дей з об ме же ни -
ми мо жли во стя ми.

• Не злов жи вай те го стин ні стю гос по да рів сво їм зан ад то дов гим пе -
ре бу ван ням.

• Не по гля дай те ча сто на го дин ник. Нав чіть ся виз на ча ти час, ко ли
мож на пі ти з го стей без цьо го. Як що ж ви дій сно не мо же те за ли ша тись
до то го ча су, ко ли бу дуть роз хо ди ти ся ін ші го сті, зро біть це не по міт но
для ото чен ня, ви ба чив шись по пе редньо ли ше пе ред гос по да ря ми.

ПО ВЕ ДІН КА ЗА СТО ЛОМ
• Не за піз нюй тесь на обід чи ве че рю.
• Не сі дай те за стіл, по ки гос по дар чи гос по ди ня не за про сять зай -

ня ти міс це.
• Не знай ом те ся пі сля то го, як го сті сі ли за стіл.
• Не си діть зан ад то близь ко до сто лу чи зан ад то да ле ко від 

ньо го.
• Не за кла дай те сер вет ку за ко мір і не роз кла дай те її на гру дях.

Сер вет ку слід по кла сти на ко лі на. Пі сля ви ко ри стан ня сер вет ку слід
нед ба ло по кла сти на стіл.

• Не грай те сер вет кою, ви дел кою чи ін ши ми ре ча ми на сто лі.
• Не роз ста вляй те лік ті. Во ни ма ють бу ти при тис ну ті до бо ків. Не

кла діть лік ті на стіл.
• Не мож на їсти суп з кін ця лож ки. Не мож на їсти з но жа, це —

най біль ший про мах як на офі цій них зу стрі чах, так і на при ват них 
го сти нах.

• Не на хи ляй те ся над та ріл кою. Три май те ся по мо жли во сті пря мо.
• Не тяг ніть ся че рез та ріл ку ін шо го, як що ба жа є те ді ста ти

будьEщо. Хліб бе ріть не ви дел кою, а ру кою.
• Не ку сай те від ці ло го шмат ка хлі ба, йо го тре ба від ла му ва ти.
• Не на ма зуй те ма слом ці лий шма ток хлі ба, а ли ше від ла ма ний. 

Не кри шіть хліб у суп.
• Не їж те зан ад то швид ко.
• Не на би рай те у рот ве ли ку кіль кість їжі. 
• Не роз мо вляй те з пов ним ро том.
• Не на ма гай те ся за чер пну ти остан ню лож ку су пу, з’їсти остан ній

шма ток м’яса і т. п.

ПРАК ТИЧ НІ ПО РА ДИ

Цей роз діл прис вя че ний ос но вам ети ке ту. 

ВІЗИ ТИ 
• Не вхо дь те без сту ку до ка бі не ту. Не вхо дь те із си га ре тою чи си -

га рою.
• Не вхо дь те до го стин ної кім на ти чи ка бі не ту у верх ньо му одя зі та

го лов но му убо рі.
• Не по спі шай те сі сти. Слід за че ка ти, по ки вас за про сять, і ли ше

то ді, ко ли гос по дар чи гос по ди ня са мі ся дуть. Си діть спо кій но і впев не -
но, не ро біть зай вих ру хів.

• Не роз гля дай те пиль но ме блі, кар ти ни, ін ші пред ме ти.
• Не на ма гай тесь при ві та ти ся за ру ку з кож ним з при сут ніх. Так

ві та ти ся тре ба з гос по да рем і гос по ди нею, а ін шим мож на тіль ки вкло -
ни ти ся.

• Не тор кай те ся ру кою спі вроз мов ни ка з ме тою при вер ну ти йо го
ува гу.

• Не го во ріть у то ва ри стві про спра ви, що стос ують ся тіль ки вас 
і ва шо го спі вроз мов ни ка, або про ре чі, ві до мі тіль ки вам двом. 

• Не го во ріть про лю дей, яких при сут ні не зна ють. 
• Не жар туй те на ад ре су ін ших. Не вис мі юй те ін ших за їх ма не ри.

Як що в то ва ри стві хтоEне будь чхнув, за лиш те це без ува ги.
• Не го во ріть про свої хво ро би, нев да чі та по діб не.
• Не ше по чіть. Як що ба жа є те ска за ти те, чо го не мож на го во ри ти

го ло сно, за лиш те це на ін ший час.
• Не на ма гай те ся пов ні стю за во ло ді ти роз мо вою.
• Не пе ре ри вай те спі вроз мов ни ка.
• Не шу кай те на го ди ска за ти якийсь до теп.



ЗОВ НІШ НІЙ ВИ ГЛЯД І ЗВИЧКИ  
• Не за бу вай те зав жди слід ку ва ти за сво їм зов ніш нім ви гля дом,

охай ні стю та чи сто тою. Од нак зай ма ти ся цим тре ба тіль ки вдо ма або 
в міс цях, де не має сто рон ніх. Ні ко ли не слід за чі су ва тись, чи сти ти ніг -
ті, при во ди ти в по ря док ко стюм під час при йо му, в гро мадсь ких міс цях
або на ву ли ці.

• Не но сіть одяг яс кра вих кольо рів чи зан ад то бар ви стих ві зе рун -
ків. Ви би рай те спо кій ні то ни й фа со ни, що най біль ше ли чать вам.

• Не нех туй те де та ля ми сво го ту ал ету.
• Не кла діть у зов ніш ні кар ма ни руч ку, олі вець, оку ля ри, гре бі нець

та ін ші ре чі.
• Не ви хо дь те на ву лицю в не чи ще но му взут ті.
• Не но сіть м’ятий одяг.
• Не же сти ку люй те. Зав жди кон тро люй те свої ру хи. Не три май те

ру ки в ки ше нях.
• Не смій те ся зан ад то гуч но.
• Не па літь, як що це не при єм но ін шим.

КУЛЬ ТУ РА МО БІЛЬ НО ГО ЗВ’ЯЗ КУ 
• Те ле фон на роз мо ва, перш за все, має бу ти ко рот кою. Не ве діть по

те ле фо ну по рож ньої ба ла ка ни ни.
• Не ре ко мен ду єть ся те ле фо ну ва ти ра ні ше 8 го ди ни ран ку в буд ні

і ра ні ше 10 го ди ни — у ви хід ні дні, а за кін чу ва ти не піз ні ше 10 го ди ни
ве чо ра.

• Не мож на об го во рю ва ти по те ле фо ну пи тан ня, не приз на че ні для
чу жих вух. Те ле фон не зав жди га ран тує пов ну кон фі ден цій ність.

• Не пе ре ри вай те різ ко роз мо ву, на віть як що во на є не ці ка вою,
нуд ною та над то три ва лою для вас.

• Не за бу вай те пе ре ми ка ти свій мо біль ний те ле фон на без звуч ний
ре жим або ви ко ри сто ву ва ти по слу гу «го ло со ва по шта» на ді ло вих 
зу стрі чах і пе ре го во рах, а та кож в кі но те атрах, му зе ях, те атрах, на
ви став ках, як що не має ін ших домо вле но стей.

• Не вста но влюй те на свій мо біль ний те ле фон ринг то ни з не цен -
зур ни ми ви сло ва ми, гру бо ща ми або не при єм ни ми зву ка ми.

• Не від во лі кай те ся на дзвін ки й роз мо ви по те ле фо ну, ко ли ви
упра вляє те ав то мо бі лем. Не нех туй те функ ці єю hands free при роз мо -
вах за кер мом — во на знач но по лег шить ве ден ня роз мо ви.

• Не за бу вай те бра ти із со бою мо біль ний те ле фон на віть то ді, ко ли
ви від лу ча є те ся з міс ця не на дов го. 

• Не про сіть дру гу пор цію су пу. Кра ще не про си ти дру гу пор цію
вза га лі.

• Не ви ти рай те сер вет кою облич чя. Нею мож на тіль ки ле гень ко
про мок ну ти гу би.

• Не по вер тай те ся спи ною до ін шо го, як що ма є те на мір по го во ри ти
з сус ідом. Не роз мо вляй те з ін шим че рез сус іда.

• Не від ки дай те ся і не роз ва люй те ся на стіль ці.
• Не ко ри стуй те ся за сто лом зу бо чист кою, як що в цьо му не має по -

тре би. У край ньо му ви пад ку зро біть це не по міт но.
• Не вжи вай те ба га то спирт них на по їв.
• Не про сіть дру гу ча шку чаю чи ка ви, до ки всі го сті не одер жа ли

по пер шій.
• Не ро біть ні я ких зау ва жень що до страв, які по да ють ся. Не кри ти -

куй те те, що по да єть ся до сто лу.
• Не чи тай те за сто лом ли стів чи до ку мен тів.

ПО ВЕ ДІН КА У ГРО МАДСЬ КИХ МІС ЦЯХ 
І НА ВУ ЛИ ЦІ 

• Не за будь те ви ба чи тись, як що ви пад ко во зав да ли ко мусь кло піт
чи нез руч ність. Будь те ввіч ли вим з ото чен ням і пе ре хо жи ми. 

• Не роз гля дай те пиль но ото чую чих. Не вка зуй те паль цем на лю -
дей чи ре чі.

• Не ози рай те ся і не ди віть ся ус лід лю дям, які прой шли повз вас.
• Не їж те, ко ли йде те по ву ли ці.
• Не за бу вай те, пе ре бу ваю чи за кор до ном, що за ва шою по ве дін -

кою су дять про ма не ри у ва шій кра ї ні. Дот ри муй тесь пра вил і зви ча їв
кра ї ни пе ре бу ван ня.

• Не за бу вай те, що в ба гатьох кра ї нах забо ро не но фо то гра фу ва ти з
вік на по їз да, па ро пла ва чи лі та ка.

• Від’їж джаю чи на по їз ді, не за го ро джуй те вік но ва го ну без по тре -
би, ос кіль ки ва ші су пут ни ки, мо жли во, теж ба жа ють з кимEне будь по -
про ща ти ся. 

• Не за бу вай те про ком форт і спо кій ін ших во ді їв та пі шо хо дів.
Пам’ятай те про пра ви ла до рож ньо го ру ху. Не сиг наль те без по тре би.
Про їж джаю чи по мо крій, бруд ній ву ли ці, не за бу вай те, що ма ши на
мо же заб риз ка ти пі шо хо дів та ін ші ав то мо бі лі.
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• Не роз мо вляй те гуч но та дов го по те ле фо ну, пе ре бу ваю чи в гро -
мадсь ких міс цях: транс пор ті, ліф ті, ма га зи нах то що. 

• Не та ктов но ко ри сту ва ти ся чу жи ми мо біль ни ми те ле фо на ми в осо -
би стих цілях і да ва ти їх но ме ри ін шим лю дям без до зво лу гос по да рів. 

• Не ви ко ри сто вуй те функ цію зйом ки ві део і фо то гра фу ван ня без
до зво лу осо би, яка має ста ти її об’єк том. 

Як що рап том здас ть ся, що за кор до ном усе на ба га то гір ше, ніж на
Бать ків щи ні, за ли шай тесь вдо ма. А як що здас ть ся, що все на ба га то
кра ще, не по вер тай тесь на Бать ків щи ну, ско ріш за все, у вас її не має.



ВГО «ІН СТИ ТУТ ДЕ МО КРА ТІЇ 
ТА СО ЦІАЛЬ НИХ ПРО ЦЕ СІВ»

Ос нов ною ме тою діяль но сті ор га ні за ції є сприян ня ро звит ку де мо -
кра тич них пе ре тво рень, роз бу до ві гро ма дянсь ко го сус піль ства, пі дви -
щен ню пра во вої сві до мо сті та куль ту ри гро ма дян, ро звит ку міс це во го
сам ов ря ду ван ня та сам оор га ні за ції на се лен ня. 

На пря ми діяль но сті: зби ран ня, об роб ка та по ши рен ня ін фор ма ції,
у то му чи слі тео ре тич но го та при клад но го ха рак те ру, що до про грам,
тен ден цій і про блем сус піль но го ро звит ку в Ук ра ї ні, зо кре ма на пря мів
і перс пек тив де мо кра ти за ції різ них сфер жит тя; участь в ор га ні за ції
та про ве ден ні прос віт ниць кої діяль но сті (кон фе рен цій, се мі на рів, тре -
нин гів, лек цій, кон суль та цій); про ве ден ня ана лі тич них дос лі джень,
під го тов ка про ек тів нор ма тив них ак тів, здій снен ня не зал еж ної юри -
дич ної екс пер ти зи за ко но про ек тів; на ла го джен ня по стій них зв’яз ків,
об мін дос ві дом і спі вро біт ниц тво з ін ши ми все ук ра їнськи ми і міс це ви -
ми об’єд нан ня ми гро ма дян Ук ра ї ни, по лі тич ни ми пар тія ми, між на -
род ни ми й іно зем ни ми ор га ні за ція ми.

Окре мі ре зуль та ти діяль но сті Ін сти ту ту:
А. Ос віт ні про ек ти.
Про тя гом 2004–2011 рр. Ін сти тут про вів 42 се мі на ри на те ми

«Про ве ден ня пе ре дви бор чої кам па нії» та «Роз бу до ва мо ло діж ної по -
лі тич ної ор га ні за ції» для по над 900 мо ло дих по лі ти ків і гро мадсь ких
ак ти ві стів за фі нан со вої під трим ки Фон ду ім. Аль фре да Мо зе ра (Ні -
дер лан ди), Фон ду ім. Жа наEЖо ре са (Фран ція), Між на род но го цен тру
ім. Оло фа Паль ме (Шве ція), Вест мін стер сь ко го Фон ду (Ве ли ко бри та -
нія), Фон ду ім. Фрі дрі ха Ебер та (Ні меч чи на). 

У 2010–2011 рр. Ін сти тут ор га ні зу вав ос віт ні Ака де мії із со ціалEде -
мо кра тич но го ро звит ку та на ви чок про ве ден ня пе ре дви бор чих кам па -
ній для мо ло дих со ціалEде мо кра тів з кра їн Схід но го парт нер ства ЄС
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13 груд ня 2011 р. спіль но з Ди пло ма тич ною ака де мі єю Ук ра ї ни про -
ве де но між на род ну кон фе рен цію «На род на ди пло ма тія як фак тор ро -
звит ку гро ма дянсь ко го сус піль ства».

ВГО «ІДСП» за раз по ши рює свою діяль ність на ре гіо ни Ук ра ї ни на
ін ди ві ду аль ній ос но ві з ме тою мо бі лі за ції за ці кав ле них ос іб.

та Ро сії (у спів пра ці з лей бо ри ста ми Вест мін стер сь ко го Фон ду та Фон -
дом ім. Аль фре да Мо зе ра).

У 2010–2011 рр. Ін сти тут здій снив в Ук ра ї ні про ект «Па ри тет на 
ко а лі ція для Ук ра ї ни» (у спів пра ці зі Схід но є вро пейсь кою ме ре жею з
ген дер них пи тань) у фор мі низ ки ре гіо наль них і міс це вих тре нін гів, а
та кож двох під сум ко вих кон фе рен цій.

Б. Ана лі тич ні дос лі джен ня.
«Екс перт не дос лі джен ня у сфе рі тру до вої мі гра ції гро ма дян Ук ра -

ї ни» (ра зом із фон дом ім. Фрі дрі ха Ебер та, 2005 р.), роз роб ка та вне -
сен ня на роз гляд Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни від по від но го за ко но про ек ту. 

Під го то вле но й опу блі ко ва но «Бі лу кни гу тру до вої мі гра ції гро ма -
дян Ук ра ї ни», яка по тра пи ла у по над 100 бі бліо тек по всій Ук ра ї ні (за
фі нан со вої під трим ки фон ду «Ві дро джен ня», 2006 р.). 

Під го то вле но й опу блі ко ва но дос лі джен ня «Со ціаль на мо дель та 
Ук ра ї на», на ді сла не по над 800 за ці кав ле ним осо бам і ор га ні за ціям (за
фі нан со вої під трим ки Між на род но го цен тру ім. Оло фа Паль ме, 2009 р.).

Про тя гом 2006–2009 рр. ви пу ще но 25 но ме рів дай дже сту «Со ціа -
ліс тич ний гло бус». Ти раж — 1000 при мір ни ків.

У 2010 р. Ін сти тут пе ре клав, адап ту вав та опу блі ку вав нав чаль ний
по сіб ник по лі тич них на ви чок «Ста ти кра щим по лі ти ком».

За під трим ки ВГО «ІДСП» роз ро бляєть ся прак тич ний по сіб ник у
сфе рі ре фор му ван ня жит ло воEко му наль но го гос по дар ства з ме тою за -
про ва джен ня енер го о щад них тех но ло гій і пе ре роб ки від хо дів (в ча -
сти ні ор га ні за ції та діяль но сті об’єд нань спів влас ни ків ба га то квар тир -
них бу дин ків).

В. Кон фе рен ції.
Між на род на нау ко ва кон фе рен ція «Дер жав на про гра ма ре гу лю -

ван ня тру до вої мі гра ції на се лен ня Ук ра ї ни: ве лін ня ча су» (за фі нан со -
вої під трим ки Фон ду ім. Фрі дрі ха Ебер та, 2006 р.).

19–20 ве рес ня 2009 р. спіль но з Між на род ним цен тром ім. Оло фа
Паль ме бу ло про ве де но між на род ну кон фе рен цію «Що та ке со -
ціалEде мо кра тія?» (Про ект про дов же но у 2012 ро ці).

2 ли сто па да 2010 р. ор га ні зо ва но між на род ну нау ко воEпрак тич ну
кон фе рен цію з пи тань роз роб ки стра те гії енер гоз бе ре жен ня Ук ра ї ни
(спіль но з Ко мі те том Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни з пи тань па лив ноEенер ге -
тич но го ком плек су, ядер ної по лі ти ки та ядер ної без пе ки, а та кож По -
соль ством Ко ро лів ства Нор ве гія в Ук ра ї ні). За нас лід ка ми кон фе рен ції
ви да но збір ник нау ко вих ста тей (Про ект про дов же но у 2012 ро ці).



ЛУ КА НЮК Оле на Гри го рів на
За кін чи ла Літ ній На ціо наль ний Уні вер -

си тет в Афі нах (1999 р.), Ін сти тут між -
народ них від но син КНУ ім. Т. Шев чен ка 
(2002 р. — ма гістр між на род но го пра ва, пе -
ре кла дач з ан глійсь кої мо ви), спі вро біт ник
Апа ра ту Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, має ди п -
ло ма тич ний ранг. Ди рек тор ВГО «ІДСП».
Спі вав тор нау ко вих праць, зо кре ма: «Бі ла
кни га тру до вої мі гра ції гро ма дян Ук ра ї ни»
(2004 р.); «Ук ра ї на в між на род них ор га ні за -
ціях» (нав чаль ний по сіб ник, 2011 р.); «Wo -
men and the Eco no mic and So cial Cri sis» (Bu -
da pest, Ljubl ja na, Tal linn, 2011) та ін ші.

ВЕ ЗЄЛЄ ВА Ка те ри на Оле гів на 
Го лов ний кон суль тант се кре та ріа ту Ко -

мі те ту Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни у за кор дон -
них спра вах, має ди пло ма тич ний ранг.
Член Ко ор ди на цій ної ра ди ВГО «ІДСП»
(екс перт з пи тань ген дер ної рів но сті). Спі в -
ав тор нау ко вих праць, зо кре ма: «Ук ра ї на 
в між на род них ор га ні за ціях» (нав чаль ний
по сіб ник, 2011 р.); «Ста ти кра щим по лі ти -
ком» (нав чаль ний по сіб ник по лі тич них на -
ви чок, 2010 р.); «Со ціаль на мо дель та Ук ра -
ї на» (гро мадсь коEпо лі тич не ви дан ня, 2009 р.),
«Пар тія де мо кра тич но го со ціа ліз му. П’ят -
над цять ро ків Со ціа лі стич ної пар тії Ук ра ї -
ни. Хро ні ка по дій. До ку мен ти» (2006 р.) та
ін ші.

ВІДО МО СТІ ПРО АВ ТО РІВ

ШИБ КО Ві та лій Яко вич 
Кан ди дат іс то рич них наук, про фес ор,

Го ло ва Ко ор ди на цій ної ра ди ВГО «ІДСП»,
на род ний де пу тат Ук ра ї ни II, IV та V скли -
кань, рад никEпо слан ник, тим ча со вий По ві -
ре ний у спра вах Ук ра ї ни в Лі вансь кій Рес -
пу блі ці (1995–1997 рр.) Го ло ва Ко мі те ту
Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни у за кор дон них
спра вах (2006–2007 рр.). Нау ко воEме то дич -
ний до ро бок ста но вить більш ніж 50 дру ко -
ва них нау ко вих праць.

ФЕ РЕНС Бог дан Во ло ди ми ро вич 
Кон суль тант се кре та ріа ту Ко мі те ту

Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни з пи тань євро -
пейсь кої ін те гра ції, ма гістр зов ніш ньої по -
лі ти ки (Ди пло ма тич на ака де мія Ук ра ї ни
при МЗС Ук ра ї ни),член Ко ор ди на цій ної Ра -
ди ВГО «ІДСП». Ав тор нау ко вих праць у
сфе рі між на род них від но син і ди пло ма тич -
ної діяль но сті.
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РУМ МО Олек сандр Олександрович
За кін чив Уні вер си тет фі нан сів та між на -

род ної тор гів лі за спе ціаль ні стю «між на род -
не пра во», а та кож Ди пло ма тич ну ака де мію
Ук ра ї ни за спе ціаль ні стю «зов ніш ня по лі -
ти ка». Ди пло ма т. У віль ний від ос нов ної ро -
бо ти час пи ше стат ті на ши ро ку те ма ти ку 
у різ ні ви дан ня. 
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