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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНО-НОРМАТИВНИХ ЗАСАД 

ДИПЛОМАТИЧНОГО ЕТИКЕТУ 

Дипломатичний етикет як історичне утворення складався, розвивався, 

удосконалювався у контексті цивілізаційного розвитку та ґрунтується на 

соціогуманістичних нормах людських взаємовідносин, які опираються на 

загальновизнані норми етикетного спілкування. Тому соціальне осмислення норм 

поведінки у спілкуванні з представниками різних культур, починаючи з 

стародавнього світу, з їх безцінними морально-етичними настановами, які можна 

класифікувати в певну систему правил загальнолюдського етикету, на сьогодні у 

світі, який глобалізується, набувають нового звучання.  

В країнах існують різні традиції та звичаї дипломатичного спілкування та 

етики. Вимоги дипломатичного етикету як системи правил поведінки дипломатів та 

інших офіційних осіб у взаємовідносинах між собою і на різних офіційних 

дипломатичних заходах, складалися історично. В основі вони є міжнародними, 

водночас етикет кожної країни має свої суттєві особливості, що обумовлюються 

історичними, релігійними, національними та іншими традиціями та звичаями. 

Дипломатичний етикет поєднує формальні правила у заздалегідь означених 

ситуаціях із здоровим глуздом, раціональністю і корисністю вкладеного у них змісту 

[1;309]. Його практичне значення полягає в тому, що він дає можливість без 

особливих зусиль використовувати напрацьовані форми загальноприйнятої 

ввічливості для спілкування на різних рівнях комунікації, що мають бути 
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запротокольовані. Тому в основі цінностей та норм, прийнятих міжнародними 

організаціями, лежить дипломатичний протокол. Протокольні правила вивчають і 

використовують державні інститути, установи, громадські організації, бізнесові 

структури для спілкування на міжнародному рівні. Дипломатична діяльність 

ґрунтується на захисті національних інтересів власної держави, захисті прав і свобод 

своїх громадян політичними мирними засобами. Саме цим і визначається соціальна 

функція національної дипломатії, її виразний антропоцентризм та 

людиновимірність. Такі складові дипломатії як етикет і протокол дозволяють робити 

це коректно, ввічливо, не принижуючи гідності ні своєї держави, ні держави 

партнера. Суттєвою тенденцією розвитку сучасної дипломатії є зростання її ролі як 

вирішального чинника у проведенні глобальних змін еволюційним, 

ненасильницьким і демократичним шляхом. Взаємозалежність та переплетіння 

проблем політичного, економічного, соціального характеру обумовили розвиток 

європейських відносин на засадах демократії. Тому дипломатичний етикет 

об’єктивно потребував розвитку дипломатичних стосунків на засадах гуманітарної 

дипломатії, яка проголосила перевагу прав людини і вийшла за традиційні межі 

виключної правосуб’єктності держав. Гуманітарна дипломатія спрямована не лише 

на захист особистості, що піддається фізичній чи моральній небезпеці як невід’ємної 

частини суспільства. Таким чином гуманітарний фактор набуває значення 

соціального.  

Розвиток соціогуманітарних вимірів дипломатії пов’язаний з зусиллями, 

спрямованими проти насилля й жорстокості відносно людини, звільнення людини 

від страждань та приниження її гідності. Новітні комунікаційні інтернет- та медійні 

засоби актуалізували саміти – зустрічі, у яких беруть участь голови держав, урядів 

та урядових організацій. Особисті симпатії та антипатії, непорозуміння та 

перекручене тлумачення, несподівані емоційні заяви перетворилися на один із 

суттєвих елементів міжнародної політики і часто ставлять у важке положення 

професійних дипломатів. Подібні процеси актуалізують аналіз соціально-

нормативних засад дипломатії, дослідження еволюції методів та їх застосування 

відповідно до новітнього соціального контексту. 
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Особливістю сучасного етапу інституалізації, зважаючи на глобалізаційні 

процеси, є питання про новітній статус дипломатичного етикету, уніфікованого чи 

багатоманітного в межах дипломатичної практики світового співтовариства. 

Дипломатичний етикет узгоджує соціально визначені уніфіковані правила поведінки 

та моральні норми в межах всесвітніх організацій, подібних до ООН 

(наднаціональний рівень). В межах дипломатичного етикету ускладнення 

самоідентифікації дипломатів пов’язується із синтезом нормотворчих традицій 

Сходу та Заходу, а також у перспективі мультикультурного підходу до встановлення 

норм і правил дипломатичного етикету для представників дипломатичного корпусу 

держав, всесвітніх організацій і союзів. Провідна ідея відкритості виявляється в 

тому, що за допомогою публічного обговорення мають здійснюватися публічний 

контроль і легітимація системи політичної влади, а також залагоджуватися 

конфліктні ситуації у суспільстві на основі консенсусу. Обговорення має бути 

безпристрасним і йому мають сприяти правові процедури як на глобальному, так і 

на внутрішньому рівні. Така процедура прийняття рішень є результативною і 

демократичною.  

Моральної цінності набувають власне демократія та громадянське суспільство 

як такі, що уможливлюють не лише вільне спілкування та загальнолюдський 

консенсус, а й розв’язання регіональних проблем і конфліктів. Дипломатична етика 

покликана служити адекватною відповіддю на глобальні виклики сучасного світу: 

бути універсальною етикою колективної відповідальності за майбутнє людства.  
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