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Балануца Олександр Олександрович

«Бути дипломатом означає, що
кожного наступного ранку Ви
маєте бути кращою версією
самого себе!»
Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Державі Кувейт
Балануца О.О.

Цілі й завдання курсу:
• сформувати уявлення про зовнішню політику України та
особливості роботи дипломатичних представництв за
кордоном;
• сформувати розуміння професійних обов’язків
представників дипломатичної служби, що є важливим
елементом професійної орієнтації учнів;
• поширити знання та сформувати уявлення про права
людини та захист прав українських громадян в інших
країнах;
• сформувати навички, необхідні учням для подальшого
навчання та кар’єри: способи врегулювання спорів,
запобігання та вирішення конфліктів, пошуку компромісів та
взаємоприйнятних рішень, проведення переговорів;
• сформувати уявлення про місце і роль України на
міжнародній арені, залучити молодь до формування
позитивного іміджу України у світі.

Апробація курсу
З вересня 2016 по січень 2019 року в Українській школі в ОАЕ
«Софія» (м. Дубай) Консулом-керівником консульства
України в Дубаї О.О. Балануцею проводився цикл уроків
«Родзинки дипломатії» для учнів старшої вікової групи (10-14
років).

Проведений цикл уроків отримав багато схвальних відгуків
від учнів та батьків школи «Софія» стосовно його
актуальності та цінності для дітей, які проживають поза
межами батьківщини, в іншому правовому та культурному
середовищі.
Курс призначений для учнів українських шкіл за кордоном
віком 10-16 років.

Програма курсу
1. Хто такі дипломати. Риси та особисті якості дипломата
(3 години)
2. Історія української дипломатії: дипломатія Київської Русі
та Запорізької Січі (3 години)
3. Професійні обов'язки дипломата (2 години)
4. Основи етикету, проведення міжнародних переговорів та
дипломатичного протоколу. Документи в роботі
дипломатів (2 години)

5. Міжнародні організації та участь у них України (4 години)
6. Місце і роль України на міжнародній арені (2 години)
7. Публічна й культурна дипломатія України (2 години)

8. Захист прав українських громадян за кордоном (2 години)

Міністерство закордонних справ України

22 грудня 1917 року Голова Генерального Секретаріату УНР Володимир Винниченко і
Генеральний секретар з міжнаціональних справ Олександр Шульгин підписали
«Законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних справ», який
цього ж дня був схвалений на засіданні Уряду УНР.
Так розпочалась історія створення і становлення МЗС України як повноцінної державної
структури.

Представляти.
Захищати.
Сприяти.

Структура Міністерства закордонних справ України

27 структурних
підрозділів в
апараті
Міністерства

Дипломатична
академія
України ім.
Геннадія
Удовенка при
МЗС

Український
інститут

3 представництва
Міністерства
у м. Одесі, Львові
та Ужгороді

Представляти.
Захищати.
Сприяти.

Міністерство закордонних справ України у світі
понад 100 закордонних
дипломатичних установ, зокрема,
посольства, генеральні консульства та
консульства
+

представництва при міжнародних
організаціях (НАТО, ООН, Рада
Європи, ЮНЕСКО, ЄС тощо)

Зовнішньополітична служба України має давні традиції,
засновані, передусім, на дипломатичному досвіді Київської
Русі–України.
На сьогоднішній день одними з ключових стратегічних
пріоритетів діяльності МЗС є:

•протидія російській агресії на дипломатичному фронті
•захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб
України за кордоном

•розвиток співпраці із закордонними українцями та
діаспорами
•утвердження
міжнародного
авторитету
України,
піднесення її іміджу та подолання викривлених
стереотипів засобами економічної, публічної і культурної
дипломатії.

«Дипломатія

– це високоінтелектуальне
мистецтво взаємодії на міжнародній арені при
захисті та просуванні національних інтересів
держави. Це пошук друзів та досягнення
компромісів. Це робити все, щоб Україну
любили!»
Diplomacy is our life. Diplomats We are.
We are diplomats. We breathe. We live. We
think. We interact. We analyze. We agree to
disagree. We find the way IN. We find the way
OUT. We smile. We believe. We hope. We do it.
That’s what diplomacy does on a daily basis,
publicly or behind the scenes. Diplomacy is
traditions and rules. Diplomacy is intelligence,
power and HONOR. Diplomacy is the widest
bridge of life.

Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Державі Кувейт
Балануца О.О.

Походження слова «дипломат» від
давньогрецького слова
«diploma» (διπλόω), що означає
«складений удвічі» (мається на увазі
письмовий документ, який вручається
послом главі іноземної держави в знак
підтвердження своїх повноважень –
зараз це називається вірчою грамотою).

Дипломат – це той, хто
представляє інтереси
країни та її громадян за
кордоном.

Приклади уроків «Родзинки дипломатії»
в Українській школі ОАЕ «Софія»

Тема 1. Хто такі дипломати

Дипломатія — це наука й мистецтво переговорів.

Дипломатія — це насамперед інтелект і почуття такту, поставлені на
службу державним інтересам.
Британський дипломат Ернест Сатоу
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Дипломатія — це здійснення міжнародних відносин шляхом
переговорів; сукупність засобів, що їх використовують посли й
посланники з метою забезпечення переговорного процесу; праця
або мистецтво дипломата.
Оксфордський словник англійської мови

…Я не знаю діяльності більш різноманітної, ніж
професія дипломата.
Немає такої професії, де було б так мало твердих
правил і так багато того, що засновано на традиції;
де для успіху потрібна була б надзвичайна наполегливість, і де б сам успіх такою мірою залежав від
випадку; де б потрібна була сувора
дисциплінованість, і де особа повинна була б мати
твердий характер та незалежність у міркуваннях.
Французький дипломат
Жюль Камбон

• бути освіченим: і в політиці, і в економіці, і в історії, і в мистецтві, і в
музиці;
• вміти спілкуватися з людьми, вести діалог, переконувати
співрозмовника;
• знати декілька іноземних мов, бажано крім англійської ще якусь
більш рідкісну (японську, арабську, тайську…)

Спеціальні знання дипломата:
• Пріоритети зовнішньої політики
власної країни.
• Географія, історія та культура;
політична, соціальна та
економічна ситуації країни, що
приймає.
• Світова мережа дипломатичних
представництв, міжнародних та
регіональних організацій та
інститутів.
• Міжнародне законодавство.
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Дипломат має:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комунікабельність і вміння викликати довіру до себе.
Інтелектуальна багатогранність та прагнення до пізнання.
Вміння мислити нестандартно, інтуїція.
Вміння швидко приймати рішення та реагувати на виклики,
причому з «холодною» головою, стресостійкість.
Спокійний, врівноважений характер.
Особиста теплота і чуйність, тактовність.
Лояльність, дисциплінованість, відповідальність.
Терпіння й виваженість.
Чесність.
Цілеспрямованість.
Уважність, спостережливість, гарна пам’ять.
Гнучкість.
4К: креативність, критичне мислення, комунікація,
командна праця
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У дипломата мають бути відповідні особисті якості:

Сім смертних гріхів сучасного дипломата:
1. Відірваність
2. Занадто сильне бажання догодити країні акредитації
3.

Віддаленість та зверхнє ставлення до інтересів громадян своєї країни

4.
5.
6.
7.

Ізоляція
Легковажність
Відсутність
Викривлення в повідомленнях реальної картини
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Сім найважливіших рис дипломата (англійський дипломат Гарольд
Ніколсон):
1. Любов до правди
2. Точність
3. Спокій
4. Рівний характер
5. Скромність
6. Витривалість
7. Лояльність
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Три основні риси дипломата (український дипломат Г.Удовенко):
професіоналізм, порядність і патріотизм. Рівнозначні та непорушні.
Немає вічних ворогів, немає вічних друзів. Вічними є національні
інтереси

Головне завдання зовнішньої політики – захист національних інтересів. Потрібно
створювати імідж України як геополітичної держави, котра має величезні економічні
та політичні перспективи. Отож, ухвалюючи рішення про будь який політичний крок
на міжнародній арені, насамперед, маємо запитати себе: «а що це дасть Україні? Чи
принесе це користь державі? Яку саме?»

•

Кожна країна має бути господарем у власному домі, кожний має поважати честь і
гідність країни-сусіда, не шукати проявів ворожості.

•

Місія світової дипломатії полягає у вирішенні найгостріших проблем сучасності,
насамперед, не допустити розв’язання нової світової війни, приборкати поширення
зброї масового знищення і врятувати прийдешні покоління від бідувань війни.

• Мрію, щоб кожний з нас із гордістю промовляв: «Я українець!
Це наша земля!»
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•

Цей Закон визначає правові засади та порядок організації дипломатичної служби як складової
частини державної служби, а також особливості її проходження та правового статусу посадових
осіб дипломатичної служби.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Дипломатична служба
1. Дипломатична служба - це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності
посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній з реалізацією зовнішньої політики України, захистом
національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних
осіб України за кордоном.
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
4) дипломатичний службовець - громадянин України, який займає дипломатичну посаду в органі
дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені
для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням дипломатичних або консульських функцій, а
також дотримується принципів дипломатичної служби;
5) довготермінове відрядження - проходження дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної
служби на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим
Законом, з метою виконання дипломатичних або консульських функцій чи адміністративно-технічного
забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах із виконання
функцій з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України;
13) ротація - планове заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими
особами дипломатичної служби;
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в Українській школі ОАЕ «Софія»

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про дипломатичну службу (окремі пункти)

Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби

1. Правову основу дипломатичної служби, діяльності її органів та посадових осіб
дипломатичної служби становлять Конституція України, чинні міжнародні договори України, цей
та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, інші акти законодавства України.
Стаття 4. Основні принципи дипломатичної служби

1. Основними принципами дипломатичної служби є:
1) патріотизм;
2) відстоювання національних інтересів України;
3) пріоритет прав та свобод людини і громадянина;

4) демократизм і законність;
5) гуманізм і соціальна справедливість;
6) професіоналізм, компетентність, ініціативність;
7) об’єктивність, чесність, порядність;
8) належне виконання службових обов’язків і додержання трудової дисципліни;
9) інші принципи, визначені Законом України "Про державну службу".
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про дипломатичну службу

Стаття 5. Система органів дипломатичної служби

1. Систему органів дипломатичної служби складають:
1) Міністерство закордонних справ України;
2) представництва Міністерства закордонних справ України на території України;
3) закордонні дипломатичні установи України.

4. Закордонні дипломатичні установи України є постійно діючими органами дипломатичної
служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при
міжнародних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відстоювання національних
інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі захист прав та інтересів
громадян і юридичних осіб України за кордоном.
Закордонними дипломатичними установами України є:
1) Посольство України;
2) Посольство України з резиденцією Надзвичайного і Повноважного Посла України в Києві;
3) Постійне представництво України при міжнародній організації;
4) Представництво України при міжнародній організації;
5) Місія України при міжнародній організації;
6) консульська установа України (Генеральне консульство України, Консульство України, Віцеконсульство України та Консульське агентство України).
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6. Міністр закордонних справ України очолює Міністерство
закордонних справ України, здійснює керівництво діяльністю органів
дипломатичної служби, затверджує структуру органів дипломатичної
служби, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, іншими
актами законодавства України.

7. Державний секретар Міністерства закордонних справ України
забезпечує діяльність органів дипломатичної служби та відповідно до
затвердженої Міністром закордонних справ України структури органів
дипломатичної служби затверджує їх штатні розписи та кошториси, а також
виконує інші функції, визначені законодавством України.
8. Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним
представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію
та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства
України, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у
державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій
України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або
службових обов’язків.
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Стаття 6. Основні завдання органів дипломатичної служби
1. Основними завданнями органів дипломатичної служби є:
1) забезпечення захисту національних інтересів України;
2) реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на
розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових,
інших зв’язків з іноземними державами та міжнародними організаціями;
3) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за
кордоном;

4) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, піднесенню
у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера;
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Розділ II
ПРАЦІВНИКИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ.
КАТЕГОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПОСАД
Стаття 8. Посади дипломатичної служби та посади працівників, які виконують функції з
обслуговування
2. Дипломатичні посади
дипломатичної служби.

встановлюються

для

дипломатичних

службовців

Дипломатичними посадами є такі посади:
1) Державний секретар Міністерства закордонних справ України;
2) Надзвичайний і Повноважний Посол України;
3) Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві;

4) Постійний представник України при міжнародній організації;
5) Представник України при міжнародній організації;
6) Глава Місії України при міжнародній організації;
7) Генеральний консул України;
8) заступник Постійного представника України при міжнародній організації;
9) заступник Представника України при міжнародній організації;
10) заступник Глави Місії України при міжнародній організації;

органів
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Розділ II
ПРАЦІВНИКИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ.
КАТЕГОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПОСАД
11) радник-посланник;
12) Посол з особливих доручень;
13) дипломатичний радник;
14) Консул України;
15) Представник Міністерства закордонних справ України на території України;
16) радник;
17) консул у консульській установі України;
18) перший секретар;
19) другий секретар;
20) віце-консул у консульській установі України;
21) третій секретар;
22) консульський агент у консульській установі України;
23) аташе.

Приклади уроків «Родзинки дипломатії»
в Українській школі ОАЕ «Софія»

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про дипломатичну службу

Стаття 11. Обов’язки посадових осіб дипломатичної служби
2. Посадові особи дипломатичної служби під час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах
України зобов’язані поважати закони, правила і традиції держави перебування, гідно представляти Україну.

Розділ III
ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ
Стаття 12. Вступ на дипломатичну службу
1. Вступ на дипломатичну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду дипломатичної служби за
результатами конкурсу, крім визначених цим Законом випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України.
2. Конкурс на зайняття посади дипломатичної служби проводиться конкурсною комісією Міністерства закордонних справ України у
порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Стаття 13. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу
1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які
складаються із загальних та спеціальних вимог.
2. Особа, яка претендує на вступ на дипломатичну службу, повинна відповідати загальним вимогам, встановленим Законом
України "Про державну службу".

3. Спеціальними вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є:
1) наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра - для дипломатичних службовців;
2) володіння відповідним рівнем професійної компетентності згідно з вимогами, визначеними Міністерством закордонних справ
України;
3) володіння іноземними мовами в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків;
4) стан здоров’я, який дозволяє бути направленим у довготермінове відрядження, підтверджений документом, виданим у
встановленому законодавством порядку;
5) відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в системі органів дипломатичної
служби.
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Розділ V
ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ

Стаття 24. Перелік дипломатичних рангів
1. Дипломатичний ранг - це спеціальне звання, яке відповідно до Конституції України та цього
Закону присвоюється дипломатичним службовцям.
2. Встановлюються такі дипломатичні ранги:
Надзвичайний і Повноважний Посол;
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;
радник першого класу;
радник другого класу;
перший секретар;
другий секретар;
третій секретар;
аташе.
4. Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного
Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу
присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра
закордонних справ України.
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Розділ VIII
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
Стаття 39. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби
1. Посадовим особам дипломатичної служби створюються умови для
підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного
навчання, у тому числі вдосконалення знання іноземних мов, у відповідних
закладах освіти в Україні та за кордоном.
2. Професійне навчання проводиться постійно, у тому числі з метою
підготовки посадових осіб дипломатичної служби до участі у ротації.
3. Забезпечення підвищення професійної компетентності посадових осіб
дипломатичної служби здійснює заклад післядипломної освіти, що належить
до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі - заклад
післядипломної освіти).

м. Київ
7 червня 2018 року
№ 2449-VIII
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1. Запропонувати/знайти 2-3 визначення дипломатії. Охарактеризувати професію дипломата.
2. Пригадати літературних персонажів, персонажів мультфільмів та фільмів, які найкраще
підходять на роль дипломатів. Які необхідні якості дипломатів вони мають?
3. Чи мрію я стати дипломатом? Чому?
4. Подивитися відео про Г. Удовенка «Людина планети»
https://www.youtube.com/watch?v=MnfjtFVgUPM
5. Онлайн вправа до першої лекції https://learningapps.org/14742864
6. Гімн дипломату https://kuwait.mfa.gov.ua/news/76750-pidsumki-mizhnarodnogo-konkursugimndiplomata-abo-diplomatija-ce-poklikannya
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Завдання на самостійну роботу:

Тема 2. Історія української дипломатії
Дипломатія Київської Русі
• Історики вважають, що дипломатія в Київській Русі, зародилась у
839 р., коли спільне посольство Візантії та Русі прибуло до
Франкської держави, коли там на престолі перебував імператор
Людовік Благочестивий.
• Однак початком саме державної дипломатії Русі вважають 860 р.,
коли флот під командуванням князя Аскольда напав на
Константинополь (Царгород) і примусив імператора Михаїла III
укласти вигідний для Русі мир.
• 860 р. — перший відомий в українській історії договір "миру і
любові" з Візантією, який став дипломатичним визнанням Русі.
• Договори з Візантією (907, 911, 944, 971 роки) базувалися на
традиційних засадах того часу «миру і любові».
• Міждинастичні шлюби князів Русі: з 35 "міжнародних" шлюбів
київських князів XI ст. 8 припадають на Германію, 7 — на Польщу, 6
— на Угорщину, 5 — на Скандинавію та Англію, 2 — на Францію, 3 —
на половецьких князівен, 1 шлюб з візантійською принцесою, 3 — з
представниками візантійської аристократії.

Видатні дипломати часів Київської Русі:
Київські дипломати доби Володимира Великого та Ярослава
Мудрого: боярин Добриня та його син Костянтин Путята, воєвода
Вишата, боярин Іван Творилович.
При київському дворі також перебували
іноземні посли, найвідомішими з яких
були єпископ Адальберт (1007), посли
французького короля Генріха І (1049),
папський легат Плано де Карпіні (1246),
посол французького короля Людовіка IX
Вільям Рубруквіс (1252) та інші.
Посли вже тоді користувалися значними
привілеями: був розроблений
спеціальний, доволі складний
церемоніал приймання послів, особа й
майно яких вважалися недоторканними.

Дипломатія Ярослава Мудрого

Дипломатична служба часів козацької держави «належала до
найбільш ефективних державних структур».
Важливою сферою української дипломатії тоді був збір інформації
про міжнародні відносини в Європі, становище в сусідніх країнах —
потенційних союзників і противників, про їхні військові плани й
військовий потенціал.
Дмитро Вишневецький налагоджував дипломатичні відносини з
Портою і Кримом, щоб охолодити войовничий запал кримських татар
щодо українських земель.
Дипломатична служба Богдана Хмельницького була достатньо
відома в усій Європі, її представники приймалися і шанувалися при
дворах європейських монархів.
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Козацька дипломатія

Напередодні визвольної війни 1648—1657 років дипломатія
Хмельницького активізує відносини з кримським ханом,
намагаючись залучити його до спільної боротьби проти Польщі.
Вона навіть пішла на контакти зі своїм одвічним противником —
Султанською Туреччиною, прагнучи залучити її на свій бік і
забезпечити собі її нейтралітет.
Іван Мазепа вів активну дипломатичну гру з Польщею, Московією
та Швецією, з якою 1706 року уклав угоду. Апогеєм
державницької і дипломатичної діяльності І. Мазепи були 1708—
1709 роки, коли він відкрито виступив проти московського царя
Петра І й намагався створити антимосковську коаліцію з
Туреччини, Криму, Молдавії, Валахії, Трансільванії, донських
козаків, кубанських черкесів, калмиків, казанських татар.
Завдання на самостійну роботу:
Онлайн вправа https://kahoot.it/challenge/1bdc7aca-7b1e-47a081da-48806ff018bb_1604394895434
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Основними професійними обов’язками дипломата є:
• інформування та отримання інформації щодо стану справ та
політичного курсу держав, а особливо держави перебування,
намірів та позицій її керівництва, стану та характеру процесів,
що відбуваються у державі,
• ведення переговорів;
• відстоювання інтересів своєї держави та її громадян;
• заохочення дружніх відносин між державами;
• представницька функція.

За кордоном дипломати також виконують такі завдання:
• підготовка інформації вузького фахового змісту;
• представництво на міжнародних семінарах і конференціях з
вузькою тематикою;
• участь у переговорах, які стосуються специфічної сфери.
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Тема 3. Професійні обов’язки дипломата

У примноженні позитиву, у побудові мостів і засипанні прірв полягає
базова заповідь дипломатичного фаху. Але очевидно, що ця
заповідь не єдина і що від неї періодично доводиться відступати,
кажучи партнерам і світові неприємні речі.
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"Зробіть так, щоб Францію любили" — за легендою, ці слова
французький політик Талейран часто казав послам, відряджаючи їх
за кордон.

Приклади уроків «Родзинки дипломатії»
в Українській школі ОАЕ «Софія»

Мистецтво дипломатії можна порівняти з різними видами спорту
(баскетбол, фехтування, шахи…) або зі звучанням симфонічного
оркестру (функції різних дипломатичних представників у різних
ситуаціях схожі на звучання музичних інструментів: перша скрипка,
духові, ударні, а разом вони мають звучати в унісон, як єдине ціле).

Приклади уроків «Родзинки дипломатії»
в Українській школі ОАЕ «Софія»

Завдання на самостійну роботу:
1. Які спільні риси дипломатії з різними видами спорту?
2. З грою на яких музичних інструментах можна порівняти роботу робота
дипломатів і чому?
3. Наведіть приклади успішної дипломатії. Спробуйте охаракетризувати
дипломатичні поразки.

Тема 4. Основи етикету, проведення міжнародних
переговорів та дипломатичного протоколу.
Документи в роботі дипломатів
Дипломатичний протокол — це сукупність загальноприйнятих
правил, традицій і умовностей, які дотримуються урядами,
офіційними особами й дипломатами при виконанні своїх функцій в
міжнародному спілкуванні.
Слово протокол походить від грецького «protokollon » («protos» —
перший, а «kolla»— клеїти), тобто, дослівно — правила оформлення
документів. Пізніше це слово увійшло в дипломатичну практику і
крім оформлення документів ним стали позначати всі питання
етикету й церемоніалу.
Правила дипломатичного протоколу базуються на принципі
"міжнародної ввічливості". Протокол носить міжнародний характер,
оскільки його основні правила загальновизнані й в усіх країнах
майже однакові. Проте кожна країна може вносити свої доповнення
та поправки, відповідно до своїх національних та релігійних
традицій і звичаїв.

Дипломатичний протокол
Протокол - це вираження хороших манер у відносинах між
державами. Складним є питання про те, в яких випадках норми
дипломатичного протоколу є юридично обов’язковими, оскільки
виходять з міжнародних договорів та звичаїв, а в яких - це просто
правила міжнародної ввічливості.
Правила дипломатичного протоколу призначені для підтримання
нормальних відносин між державами та їхніми представниками за
кордоном. Відповідно до правил, присутній на офіційній зустрічі має
право на місце, відповідне до його рангу.

"Правила протоколу в цей час здаються дещо старомодними. Але не
дотримуватися їх так само безглуздо, як і не знімати капелюха при
вході до церкви або взуття при вході до мечеті. По суті, не все вже
так безглуздо в цих урочистих дрібницях і забобонах»
Французький дипломат Ж. Камбон

Основи дипломатичного етикету
Окремі норми дипломатичного протоколу називаються
церемоніалом: наприклад, церемоніал вручення вірчих
грамот, церемоніал зустрічі і проводів офіційної
делегації, церемоніал підписання міжнародних договорів тощо .
Дипломатичний протокол кожного диппредставництва включає в
себе, насамперед, організацію прийомів.
До кожного прийому
необхідно уважно готуватися,
враховуючи мету організації
прийому, місце його проведення. Для цього заздалегідь
складаються списки запрошених, своєчасно
надсилаються запрошення (за
10—12 днів до прийому),
складається меню і план
розсадки, якщо йдеться про
сніданок, обід або вечерю.

Дипломатичне прийняття з нагоди Дня
Соборності України, Кувейт, січень 2020 р.

Дипломатичні документи – це документи, що висловлюють позицію
держави з того чи іншого питання міжнародного життя. Частина
таких документів через певні обставини носить конфіденційний
характер.
Дипломатія – наука письмова. Мова дипломатичного листування:
обережність, тактовність, стриманість, знання специфічних фраз і
термінів.
“Для зовнішньої політики та дипломатії слово відіграє не меншу
роль, ніж дії, а, можливо, і більшу, слово в дипломатії саме по собі і є
дією”.
Мішель Жобер
Документи зовнішнього
дипломатичного листування:
• особисті (підписні) ноти;
• вербальні ноти;
• приватні листи
напівофіційного характеру;
• меморандуми;
• заяви.
© МЗC України

Вербальна нота - один з
найбільш поширених
документів дипломатичного
листування. Текст таких нот
складається від третьої особи
і не підписується. Вербальна
нота починається і
закінчується формулами
ввічливості.
Особиста нота направляється
з питань важливого та
принципового значення.
Особиста нота має форму
листа, складеного від першої
особи й адресується теж
певній конкретній особі
(державному діячеві,
офіційній особі іншої
держави).

Тема 5. Міжнародні організації та участь у них України

Орієнтири зовнішньої політики та міжнародної безпеки
України визначені у різних стратегічних документах:
•
•
•
•
•
•
•
•

Угода про асоціацію з ЄС
Коаліційна угода
Стратегія національної безпеки України
Воєнна доктрина України
Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020»
Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО
Національна стратегія у сфері прав людини
Національний план дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
• Концепція популяризації України у світі та просування
інтересів України у світовому інформаційному просторі

План уроку: історія, країни-засновники, цілі, структура, робочі мови,
Рада Безпеки ООН (як формується, постійні члени та право вето),
Генеральна Асамблея ООН.
Україна була однією із засновників і перших членів ООН у 1945 році,
брала участь у розробленні та прийнятті статуту ООН, мала окремий
голос в ООН, навіть коли була у складі СРСР.
Україна бере активну участь у всіх
напрямках діяльності ООН,
найважливішими з яких є
підтримання міжнародного миру
та безпеки, зміцнення
верховенства права у міжнародних
відносинах, розвиток
співробітництва у вирішенні
проблем соціально-економічного
та гуманітарного характеру,
забезпечення прав людини.
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Організація Об’єднаних Націй (ООН)

Рада Безпеки ООН створена в 1946 році. Вона складається з 15 держав-членів,
п’ять з яких (США, Китай, Росія, Франція та Сполучене Королівство
Великобританії і Північної Ірландії) мають постійне членство і право вето.
Непостійні члени обираються терміном на два роки, і кожен з них має один
голос.
Рада Безпеки має повноваження приймати рішення, які підлягають
обов’язковому виконанню відповідно до Статуту ООН. Також інститут пропонує
Генеральній Асамблеї особу на посаду Генерального секретаря і рекомендує
держав-кандидатів в ООН.

Основним обов’язком Ради Безпеки є
підтримання міжнародного миру та
безпеки. Вона розслідує суперечки або
акти агресії, які загрожують міжнародній
дружбі і які можуть спровокувати бойові дії.
У деяких випадках, Рада Безпеки може
вдатися до введення санкцій або навіть
дозволити використання сили для
підтримки або відновлення міжнародного
миру і безпеки.

Приклади уроків «Родзинки дипломатії»
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Рада безпеки ООН:

Практичне заняття:
Інтелектуальна гра «Модель ООН» / «Модель Ради Безпеки ООН»
За тиждень до проведення практичного заняття учням-учасникам гри
розподіляють ролі: офіційні представники від різних країн-членів ООН, члени
міжнародних організацій, які приїхали на конференцію.
А також оголошують питання, що стоятиме на порядку денному засідання.
Завдання на самостійну роботу:
Зібрати інформацію про зовнішню політику своєї країни (тобто країни, які учні
представлятимуть на засіданні).
Під час заняття учні, що представляють різні країни, налагоджують діалог,
обговорюють та аналізують світові проблеми, ведуть диспути, шукають
консенсус та приймають відповідальні рішення.
Делегати мають абстрагуватися від особистої точки зору і відстоюють офіційну
позицію представленої ним країни.
Кінцева мета - прийняття спільної резолюції з конкретними пропозиціями,
спрямованими на вирішення проблеми.
Онлайн вправа https://learningapps.org/14742566

Практичне заняття:
Інтелектуальна гра «Модель ООН» / «Модель Ради Безпеки ООН»
Можлива тематика порядку денного комітетів для гри «Модель ООН»:
• Запобігання розповсюдженню ядерної зброї у світі / Створення
без'ядерних зон у різних регіонах світу.
• Подолання кібертероризму з точки зору управління кібербезпекою.
• Міграційна політика: практика та проблеми реалізації, перспективи
врегулювання.
• Захист прав цивільного населення у гарячих точках. Розроблення
механізмів, які б призвели до реалізації положень Конвенції про захист
цивільного населення під час війни.
• Безпека цивільної авіації на території військового конфлікту.
• Відновлення територіальної цілісності України.
• Права людини на безпечну питну воду і санітарію.
Корисні посилання для проведення гри:
1. Сайт ООН https://www.un.org/
2. Посібник підготовки до Моделі ООН http://projectconnect.ca/resources/MUNManifesto.pdf
3. Глобальна Модель ООН https://outreach.un.org/mun/
4. Львівська модель ООН http://lvivmun.sii.org.ua/what-is-model-un/

Тема 6. Місце і роль України на міжнародній арені
Загальна спрямованість зовнішньої політики України відображена в
Конституції (Основний Закон) України. У розділі 1, ст. 18 сказано:
«Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення мирного
і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права».
Основні завдання зовнішньої політики України:
1. Утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави.
2. Збереження територіальної цілісності держави, недоторканість її кордонів.
3. Входження до світової економічної системи для повноцінного економічного
розвитку, підвищення добробуту народу.
4. Створення вигідних умов для підтримання контактів з українською
діаспорою, керуючись при цьому міжнародним правом.
5. Діяльність на міжнародній арені як надійного партнера.
6. Захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном.
7. Засудження збройної агресії проти України та невизнання незаконної анексії
Криму.
8. Захист прав громадян України на окупованих територіях.
9. Утримання і посилення політики санкцій проти Росії.

Напрям зовнішньої політики України

Фактори впливу української держави на міжнародні
справи:
•
•
•
•
•
•
•
•

географічне розташування України (вихід до моря, налагоджені канали
зв'язків з багатьма країнами Європи та Азії);
територією України проходять стратегічно важливі міжнародні транспортні
коридори (Україна має найвищий у Європі транспортний транзитний
рейтинг);
багатомільйонне населення, висококваліфікована робоча сила;
багаті залежи вугілля, залізної та марганцевої руди;
плодоносні чорноземи, значні запаси прісної води;
розвинена машинобудівна галузь промисловості, потужний потенціал
літакобудування, космічної та військової галузей;
високий рівень технічної освіти;
сприятливий клімат тощо.

Тема 7. Публічна й культурна дипломатія України
Вперше термін «публічна дипломатія» зустрічається в
лондонській газеті «Таймз» у 1856 р. як синонім
цивілізованості.
Якщо традиційна дипломатія – це комунікація на рівні «уряд–
уряд», то публічна дипломатія – це комунікація на рівні «уряд–
громадськість».
Її мета – формування державою Х громадської думки в
суспільстві держави Z.
Інакше кажучи, публічна дипломатія – це вулиця із
двостороннім рухом, що передбачає взаємну комунікацію.
Публічна дипломатія не замінює класичну дипломатію, а
допомагає підготувати підґрунтя для проведення офіційних
заходів на зовнішній арені.

Публічна дипломатія України
Публічна дипломатія разом з іншими засобами, зокрема
національним брендингом, могла б забезпечити певну
підтримку України серед зарубіжних аудиторій, що особливо
актуально в контексті реалізації євроінтеграційної політики
України та в умовах воєнної агресії з боку Росії.
У сучасному світі існує взаємозалежність між економічним
успіхом держави та публічною, зокрема, культурною
дипломатією.
Успішна публічна дипломатія – це забіг на довгу дистанцію, що
означає довгострокове докладання зусиль.
Основна мета публічної дипломатії України (на прикладі
Кувейту): сприяти налагодженню тривалого й ефективного
співробітництва між країнами у різних сферах.

Форми публічної дипломатії:
•
•
•
•

Культурна дипломатія
Освітня дипломатія
Спортивна дипломатія
Цифрова дипломатія

Культурна дипломатія – один з найбільш дієвих інструментів
популяризації нашої країни та інтеграції у світовий культурний
простір.
Першою цілеспрямовано використовувати культурну
дипломатію почала Франція. У 1883 р. завдяки зусиллям
французького дипломата П. Кабмона було утворено Alliance
Francaise (з філіалом у Барселоні), який мав на меті просування
французької мови, а під час Першої світової війни у структурі
МЗС Франції з’явились аташе з культури.

Приклади культурної дипломатії України
У січні 2020 р. відбулася масштабна подія - "Тиждень України в
Кувейті". Мета проєкту – презентувати найвидатніші досягнення та
надбання сучасної України в усіх сферах. Обрана ціль стала основою
гасла проєкту: «Бізнес, культура, освіта, мистецтво, спорт – заходи, що
об’єднують Україну та презентують її світу».

Туристичний форум – презентація потенціалу
рекреаційного та медичного туризму України

Світлове шоу на Кувейтських
вежах у кольорах українського
прапору

Приклади культурної дипломатії України

Концерт симфонічного
оркестру «Київ-Класик» та
фортепіанні концерти
піаніста-віртуоза Є. Хмари
під час «Тижню України в
Кувейті», січень 2020 р.

Приклади культурної дипломатії України

Мобільна фотовиставка
до Дня Соборності України,
Кувейт, 22 січня 2020 р.
Виставка дитячих малюнків від
української галереї «Єлисаветград»,
Кувейт, січень 2020 р.

Приклади культурної дипломатії України

Виступ Національного ансамблю
танцю України імені Павла Вірського
в Кувейті, 2019 рік

Приклади культурної дипломатії України
Дні українського кіно в Іспанії, Німеччині, Великобританії, Франції,
Нідерландах, Італії тощо

Приклади культурної дипломатії України

Участь у міжнародних ярмарках і
виставках з промоції туризму
Кувейт, лютий 2020 р.

Висадка дерев у Кувейтському
університеті

Приклади культурної дипломатії України
Український інститут у Швеції, який проводить курси української
мови та цілу низку культурних заходів

Приклади культурної дипломатії
України
Потужним промоутером культури України
тривалий час були та є громади
української діаспори, найбільші з яких
зосереджені в Канаді та США.
Щорічно в Торонто проходить найбільший
у Північній Америці український вуличний
фестиваль Bloor West Village Toronto
Ukrainian Festival, під час якого
перекривають рух на одній із вулиць
Торонто. Протягом трьох днів його
відвідують понад 500 тисяч людей із
різних куточків Канади.

Приклади освітньої дипломатії України

Телеміст між українськими та
кувейтськими школярами: місточок
дружби та взаєморозуміння

Міжнародна студентська конференція
в Кувейтському університеті

Приклади спортивної дипломатії України

Дружній футбольний матч між
футбольними клубами України
та Кувейту

Спортивна конференція за участі
фахівців з України та Кувейту

Завдання на самостійну роботу:
1. Наведіть приклади культурної дипломатії України у країні Вашого
проживання.
2. Які заходи, що презентують українську культуру, ви могли б
запропонувати провести у вашій країні в наступному році?

Презентація колекцій одягу та
прикрас від українських дизайнерів у
Кувейті, січень 2020 р.

Парад вишиванок у м. Токіо

Тема 8. Захист прав українських громадян за кордоном
Захистом прав та інтересів громадян в країні перебування займаються
дипломатичні місії – посольства та консульства.
Посольство – це дипломатичне представництво на території іншої
країни, покликане вирішувати весь комплекс двосторонніх питань на
вищому рівні, а також інформувати свою країну про стан справ у країні
перебування. На території іншої країни може бути лише одне
посольство, яке знаходиться в столиці. Посольство може бути в
країнах, з якими встановлені дипломатичні відносини.
Посольство очолює Надзвичайний і Повноважний Посол.
Посол – це дипломат найвищого
рангу.
Функції посла – представлення та
захист державних інтересів в
країні перебування на
найвищому рівні.
Підняття державного
прапору в Посольстві
України в Кувейті

Захист прав українських громадян за кордоном
Консульство – це установа, завданнями якої є забезпечення прав та
інтересів громадян та юридичних осіб України за кордоном. Кількість
консульств не обмежена і залежить від розміру країни перебування,
потреб. Найчастіше консульство допомагає вирішити проблему
отримання віз, довідок та інших документів.
Проте, якщо з країною перебування не встановлені офіційні
дипломатичні відносини, то консульство може взяти на себе деякі
функції посольства.
Основна функції консула:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ведення обліку громадян України, які постійно проживають чи тимчасово
перебувають на території іншої країни
Паспортне обслуговування зазначеної категорії громадян України
Вирішення питань, пов’язаних з наданням та втратою громадянства України
Вчинення нотаріальних дій та легалізація документів
Реєстрація актів цивільного стану (шлюбів тощо)
Надання юридичної допомоги громадянам України
Надання правової та організаційної допомоги громадянам України, які
потрапили до надзвичайних ситуацій
Візове обслуговування іноземців.

Захист прав українських громадян за кордоном
Практична реалізація консульського захисту прав громадян України за
кордоном полягає у наступному:
• виявлення випадків порушення прав юридичних і фізичних осіб України
за кордоном та вжиття заходів для відновлення таких прав;
• недопущення будь-якої дискримінації фізичних та юридичних осіб
України за кордоном порівняно з громадянами країни перебування;
• надання консультативної допомоги фізичним та юридичним особам
України за кордоном в одержанні інформації щодо особливостей
законодавства іншої країни, у реалізації права на звернення до
компетентних органів країни перебування;
• вжиття заходів, у випадках затримання або арешту громадян України,
для забезпечення неупередженого розгляду їх справ компетентними та
судовими органами країни перебування;
• вжиття заходів для встановлення місцезнаходження фізичних осіб
України за кордоном;
• співпраця з міжнародними і громадськими організаціями та
благодійними фондами з метою вирішення питання повернення в
Україну наших співвітчизників, які потрапили в скрутне становище за
кордоном.

Захист прав українських громадян за кордоном
(на прикладі роботи МЗС на консульському напрямі у 2017 р.,
консульську службу несли 275 консульських посадових осіб)

Захист прав українських громадян за кордоном
(на прикладі роботи МЗС на консульському напрямі у 2017 р.,
консульську службу несли 275 консульських посадових осіб)

1. Чи кожен громадянин України має право на захист консульських
установ і чи повинні дипломатичні представники захищати права
громадян, які скоїли злочин?
2. Навести приклади ситуацій, коли громадянин України потребує
консульського захисту своїх прав та інтересів

Приклади уроків «Родзинки дипломатії»
в Українській школі ОАЕ «Софія»

Завдання на самостійну роботу:

Додаткове завдання до курсу:
Придумати текст для гімну українських дипломатів:
можуть брати участь учні, батьки, вчителі та інші представники
української громади.
Варіанти гімну можна надсилати на адресу: ukrdyplomacy@gmail.com
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