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На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено зміст поняття
"публічна дипломатія", досліджено взаємозв'язок публічної дипломатії з
іншими напрямами комунікативістики та кращі практики застосування нової
інформаційно-комунікаційної технології "публічна дипломатія" як механізму
реалізації комунікативних стратегій держав.
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On a base of analysis of domestic and foreign experience was defined a concept
of "public diplomacy", researched a correlation between public diplomacy and
other trends of Communications, and the best application practices of new
information and communication technology "public diplomacy" as a mechanism
for implementation of communication strategies.
Key words: public diplomacy, information and communication technology,
communication strategy.

Постановка проблеми. Створення позитивного та керованого іміджу
є нині однією з найважливіших складових політики будь-якої держави. По-
зитивний образ держави в масовій свідомості необхідний насамперед для
успішного просування та реалізації національних інтересів. У цьому кон-
тексті особливо важливою є комунікативна політика держави, одним із клю-
чових напрямів якої є формування сприятливого образу держави, її грома-
дян, зовнішньої та внутрішньої політики, культурних цінностей та способу
життя громадян. Саме для реалізації цих завдань спеціалісти зв'язків з гро-
мадськістю використовують інформаційно-комунікаційні технології, зокрема
публічну дипломатію. Тому необхідно насамперед дослідити міжнародний
досвід використання зазначеної інформаційно-комунікаційної технології.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В основу статті покладено
наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі політології,
дипломатії, комунікативістики та іміджелогії. Зокрема, враховано виснов-
ки щодо визначення поняття публічної дипломатії (Дж.Най, Е.Джуліон,
В.Сеїдов, Є.А.Макаренко, О.П.Кучмій, П.Пехлеві), складових технології
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публічної дипломатії (Дж.Браун, Є.А.Макаренко, О.П.Кучмій, К.Росс),
співвідношення публічної дипломатії та інших напрямів комунікативісти-
ки (У.Ніллс, У.Остік, Дж.Груніг, Ч.Вольф, Б.Росен).

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Для країн, що розви-
ваються й значно поступаються у могутності розвинутим країнам, публічна
дипломатія може стати ефективним способом заявити про себе, зосередити
увагу громадськості на важливих для них питаннях, підвищити авторитет і
посилити вплив на внутрішні та міжнародні процеси.

У вітчизняній науковій літературі означену проблему не вирішено. Тому
актуальність теми визначається передусім необхідністю комплексно дослі-
дити історію виникнення поняття "публічна дипломатія" та становлення
публічної дипломатії як інформаційно-комунікаційної технології. Наступ-
ним кроком має стати дослідження міжнародного досвіду застосування пуб-
лічної дипломатії в процесі створення позитивного іміджу держави.

Метою статті є визначення змісту поняття "публічна дипломатія",
дослідження взаємозв'язку публічної дипломатії з іншими напрямами кому-
нікативістики та кращих практик застосування нової інформаційно-комуні-
каційної технології "публічна дипломатія" як механізму реалізації комуні-
кативних стратегій держав.

Виклад основного матеріалу. Визначення поняття "публічна дипло-
матія" запропонував у 1965 р. американський дипломат Е.Джуліоном - вик-
ладач університету Тафтса. Протягом своєї наукової діяльності він давав
кілька визначень цього терміна. На його думку "публічна дипломатія" це:

1. "…процес встановлення зв'язку між державою та іноземною гро-
мадськістю з метою пояснення національних ідей та ідеалів, державних
інституцій, культури, а також національних інтересів та політичних спря-
мувань" [1];

2. "…пошук шляхів просування національних інтересів … шляхом
розуміння, інформування та впливу на іноземну аудиторію, розширення
діалогу між громадянами та інституціями і їх представництвами за кордо-
ном" [2];

3. "…залучення іноземних аудиторій та лідерів думок шляхом інфор-
маційних програм та програм обмінів до процесу просування національних
інтересів та стратегічних напрямів" [3];

4. "…інформування, залучення та вплив на основні міжнародні гро-
мадськості з метою просування національних інтересів та впровадження
моральної основи для світового лідерства" [4];

5. "…державні програми для інформування та впливу на громадську
думку в інших країнах, використовуючи при цьому публікації, фільми, куль-
турні обміни, радіо, телебачення як основні інструменти просування інфор-
мації та ідей" [5].
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За визначенням американських аналітиків, публічна дипломатія це
урядова діяльність, яка спрямована на просування національних інтересів
та національної безпеки через розуміння, інформування і справляння впливу
на зарубіжні аудиторії, а також розширення діалогу з іншими націями [6].

Інформування та розуміння означає поширення інформації про внут-
рішню та зовнішню політику країни через усі можливі канали комунікації,
враховуючи особливості сприйняття та культури цільової аудиторії. Основ-
ним принципом є націленість на отримувача інформації: важливим є не те,
що сказано, а як це сприйнято аудиторією [7].

На думку російського дослідника В.Сеїдова, публічна дипломатія пе-
редбачає цілеспрямоване інформування міжнародної громадськості, під-
тримку контактів з іншими націями у сфері освіти й культури, націлених на
створення привабливого образу країни [8, с. 312-335].

Фактично в рамках публічної дипломатії поєднується інформаційна
та культурно-освітня діяльності. З одного боку, це інформаційне забезпе-
чення політики країни, а з другого - здобуття розуміння та сприятливого
ставлення до країни, її ідей та цінностей з боку інших націй за допомогою
освітніх та культурних програм [3].

Українські науковці Є.А.Макаренко і О.П.Кучмій в Українській дипло-
матичній енциклопедії дали таке визначення публічної дипломатії. Публіч-
на дипломатія - це міжнародна діяльність, спрямована на публічне пред-
ставництво інтересів держав або легітимних інституцій (урядових установ,
недержавних громад, організацій та окремих індивідів) у міжнародних відно-
синах. Публічна дипломатія також визначається як діяльність офіційних
урядових установ, спрямована на формування міжнародного комунікатив-
ного середовища з метою позитивного сприйняття й розуміння зовнішньої
політики держави та протидії негативному позиціонуванню.

Однією з цілей публічної дипломатії є забезпечення включення інтересів
окремих держав та міжнародних регіонів у глобальний світовий порядок.

Основними інструментами публічної дипломатії є засоби масової ко-
мунікації, міжнародні та національні неурядові організації, міжнародні не-
формальні контакти й обміни [9, с. 384].

Публічну дипломатію нерідко пов'язують із пропагандою. Спільним є
те, що і публічна дипломатія, і пропагандистські кампанії спираються на
технології маніпулювання масовою свідомістю, здебільшого на переконан-
ня. Однак у пропагандистських стратегіях, як правило, використовуються
різні прийоми введення в оману, приховування важливої інформації від гро-
мадськості, поширення страху перед так званим "ворогом", а також заляку-
вання та ідеологічну обробку для впливу на поведінку громадськості. Публіч-
на дипломатія ґрунтується на принципі чесності і правдивості поширюва-
них відомостей [10].
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На практиці ці відмінності є досить розмитими, оскільки для досяг-
нення зовнішньополітичних цілей держави нерідко вдаються до пропаган-
дистських прийомів формування громадської думки. З огляду на це співро-
бітники американського провідного аналітичного центру RAND вважають,
що для розкриття основних характеристик публічної дипломатії її доціль-
ніше порівнювати з традиційною, або "офіційною" дипломатією.

По-перше, публічна дипломатія є відкритою, прозорою для широкого
кола громадськості, у той час як розголошення інформації про "офіційну"
дипломатичну діяльність є дуже обмеженим.

По-друге, в рамках публічної дипломатії комунікації здійснюються за
схемою "уряди - громадськість". Традиційна ж дипломатія передбачає
взаємодію лише на рівні урядів країн.

По-третє, в офіційній дипломатії основна увага приділяється поведінці
і політиці урядів, у випадку публічної дипломатії першорядне значення на-
дається ставленню і поведінці громадськості. Залежно від ступеня впливу
настроїв громадськості на урядові стратегії публічна дипломатія може справ-
ляти опосередкований вплив через населення на політику урядів [11].

Існує також підхід, за яким публічна дипломатія прирівнюється до
міжнародних зв'язків з громадськістю (Public Relations). Їх схожість прояв-
ляється у цілях - встановлення взаємовигідних відносин із громадськістю
інших держав та формування позитивного міжнародного іміджу країни; у
методах та інструментах впливу на масову свідомість - переконання за до-
помогою засобів масової інформації. Крім того, програми зв'язків з громад-
ськістю та публічна дипломатія орієнтовані на конкретні аудиторії та спи-
раються на довіру з боку цільової аудиторії.

Прихильник цього підходу У.Остік проводить аналогію з моделлю
паблік рилейшнз, розробленою американським дослідником Дж.Грунігом.
Базовий рівень - "паблісіті" - полягає в пропагуванні організації, її продукції
та послуг. У сфері публічної дипломатії цей рівень відповідає поширенню
культури і цінностей країни за кордоном. Другий рівень - це інформування
громадськості про ту чи іншу установу або актуальні проблеми, головним
чином через засоби масової інформації. На цьому рівні забезпечується одно-
сторонній процес комунікації, націлений на пошук порозуміння. В рамках
публічної дипломатії такий підхід втілюється у програмах обміну, спрямо-
ваних на здобуття розуміння та симпатій з боку громадськості. На найви-
щому рівні забезпечується двостороння комунікація між організацією і гро-
мадськістю, яка передбачає досягнення взаєморозуміння з аудиторією і на-
цілена на зміни в поведінці учасників взаємодії. З точки зору публічної дипло-
матії це означає переконання зарубіжної громадськості в правильності та
справедливості політики, намірів і дій держави [12].

Як зазначають дослідники, міжнародні зв'язки з громадськістю більше
призначені для корпорацій і не завжди відповідають потребам держав з точки
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зору реалізації зовнішньої політики. Водночас публічній дипломатії бракує
інструментів і тактичних прийомів для ефективнішого впливу на громад-
ську думку. Відповідно розгляд публічної дипломатії як зв'язків з громад-
ськістю дає можливість адаптувати підходи і технології, розроблені у сфері
корпоративних паблік рилейшнз.

Однак, на відміну від рекламних кампаній, спрямованих на просуван-
ня товарів для індивідуального споживання, публічна дипломатія має спра-
ву з поширенням так званих "суспільних благ", до яких зараховують демо-
кратію, толерантність, верховенство права, права людини, безпеку тощо.
Значення, якість та корисність цих благ залежить від високого рівня розумін-
ня, засвоєння та застосування їх не окремими індивідами, а групами або
колективами людей. Ще одна особливість "суспільних благ" полягає в їх
неподільності та всезагальності, тобто якщо частина суспільства користу-
ється цими благами, то інші ніяк не можуть відмежуватися чи захиститися
від них. Крім того, як зазначив Дж.Най, публічна дипломатія не зводиться
до проведення звичайних ПР-кампаній: її невід'ємною складовою, поряд із
структуруванням інформації та створенням іміджу, є формування сприят-
ливого середовища для реалізації політичних рішень [13].

Американський фахівець із питань публічної дипломатії К.Росе визна-
чив сім "стовпів" публічної дипломатії:

♦ Захист політичного курсу, тобто здобуття розуміння з боку зарубіж-
ної громадськості.

♦ Контекст - пошук і створення сфер взаємних інтересів, спільної осно-
ви. Поширюючи фундаментальні цінності держави, важливо враховувати
специфіку зарубіжних аудиторій і долати існуючі стереотипи, акцентуючи
увагу на спільних рисах.

♦ Поширення послідовних правдивих повідомлень, які викликають
довіру.

♦ Адаптація повідомлень для конкретних аудиторій. Реалізація цієї мети
ґрунтується на дослідженні громадської думки та розумінні інших культур.

♦ Національні і транснаціональні ЗМІ.
♦ Союзи і партнерства з глобальними корпораціями, гуманітарними

організаціями, національними спільнотами за кордоном тощо.
♦ Підтримка діалогу та здійснення освітніх і культурних обмінів для

встановлення довіри і взаєморозуміння [14].
Використовуючи інформаційно-комунікативні можливості публічної

дипломатії, керівництво держави може досягти таких цілей, як підвищення
обізнаності про країну; формування позитивного сприйняття країни інши-
ми акторами міжнародних відносин; вплив на поведінку громадськості (за-
лучення інвестицій, здобуття громадської підтримки для позиції держави,
переконання політиків сприймати країну як союзника тощо). Для досягнен-
ня цих цілей публічна дипломатія має охоплювати три виміри:
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1. Комунікація зі щоденних проблем, тобто пояснення внутрішньо- та
зовнішньополітичних дій і рішень уряду.

2. Стратегічна комунікація, яка за своєю сутністю нагадує політичну
кампанію: поширення сукупності тематичних повідомлень і планування серії
символічних подій з їх подальшою візуалізацією для посилення ефекту.

3. Розвиток тривалих взаємовідносин на індивідуальному рівні з по-
літиками, журналістами, вченими, бізнесменами та іншими лідерами дум-
ки через програми обміну, організацію семінарів, конференцій та забезпе-
чення доступу до іншомовних мас-медіа [15].

В інформаційну епоху, коли успіх політичних ініціатив залежить від
розуміння і підтримки світової громадськості, публічна дипломатія пере-
творюється на необхідний інструмент досягнення стратегічних цілей дер-
жави у політичній, економічній та безпековій сферах діяльності [16].

Висновки. Публічна дипломатія передбачає інформування громад-
ськості про політику держави і популяризацію національних культурних
цінностей, використовуючи як канали традиційної дипломатії, так і ПР-тех-
нології впливу на громадську думку. Її основними складовими є роз'яснен-
ня політики країни, встановлення контактів з лідерами думки зарубіжних
країн, культурні та освітні програми тощо. До реалізації публічної дипло-
матії залучаються неурядові організації та лідери думки. Її основною ме-
тою є створення позитивного іміджу країни на міжнародній арені та фор-
мування сприятливого інформаційного середовища для реалізації національ-
них інтересів та цілей.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у поглибленні ви-
вчення всіх аспектів застосування інформаційно-комунікаційної технології
"публічна дипломатія" з метою їх стандартизації та розробки відповідних
методик для запровадження в практичну діяльність органів влади.
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Становлення та розвиток державного регулювання
трансплантації в Україні

У статті проведено аналіз становлення й розвитку державного регулювання
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Визначено нормативні
першоджерела, запропоновано власну періодизацію історичного розвитку
правового регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів
людині в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, трансплантація, історичний розвиток.

The article analyzes the development and the establishment of state regulation of
transplantation of organs and other anatomical materials. It is defined the normative
primary sources, proposed the own periods of historical development of legal
regulation of transplantation of organs and other anatomical materials in Ukraine.
Key words: government regulation, transplantation, historical development.


