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Актуальність проблеми. В умовах асиметричності розвитку національних економік в межах 

глобального господарства системи цінностей країн різне значення приділяють окремим факторам виробництва. 

Тоді як окремі економіки найбільше цінують матеріальні, природні блага, якими вони можуть користуватися та 

розпоряджатися, інші країни найбільше цінують результати інтелектуальної діяльності людини, інформаційні 

ресурси. Для останніх характерним є усвідомлення свого розвитку в умовах економіки знань, де до основних 

постачальників знань відносять освітні системи, в межах яких ключові позиції займають університети. 

Оскільки в інформаційному суспільстві усвідомлюють, що успішна зовнішньоекономічна чи будь-яка інша 

зовнішня політика має спиратися не лише на внутрішню підтримку, але й зовнішнє сприйняття та підтримку, то 

донесення інформації до зовнішніх її споживачів та їх переконання є завданням, яке постає перед будь-якою 

зрілою економікою. 

Активізація процесів міжнародної мобільності викладачів та студентів, працівників та туристів виводить 

на порядок денний питання використання публічної дипломатії в якості інструменту діяльності національних 

економік в межах світового господарства. В межах публічної дипломатії (далі – ПД) дослідники виділяють 

освітню дипломатію (далі – ОД), значення якої зростає, тому її вивченню слід приділяти значну увагу як 

інструменту досить недорогому, ефективному, але який практично застосовується лише окремими країнам. 

Мета. Практична відсутність системних публікацій щодо освітньої дипломатії в нашій країні створює 

певну неусвідомленість у діяльності суб‘єктів, що можуть бути залучені до неї, а також недостатню реалізацію 

національних інтересів за рахунок використання цього інструменту. Розпорошеність науково-технічної та 

слабкої доступності практичної інформації щодо реалізації країнами політик освітньої дипломатії, що 
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обумовлено і тим, що використання цього інструменту закладає конкурентні переваги країнам, які намагаються 

захистити їх. Слабке наукове опрацювання ОД в літературі перетворює її для одних на непублічний та 

неефективний інструмент, а для інших – на конкурентну перевагу. Слід також визначити який базис має освітня 

дипломатія – освітній, політичний чи економічний. Саме тому метою цієї роботи є узагальнення теоретичних 

засад та практичного застосування освітньої дипломатії в інтересах національної економіки, як рушійної сили 

соціально-економічного розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Нажаль досить обмежене коло публікацій у вітчизняній науковій 

періодиці присвячено питанням ПД в цілому та ОД зокрема. Окремі публікації звертають увагу на освіту 

майбутніх та сучасних дипломатів наголошуючи на універсальності їх діяльності [2]. Інші автори роблять 

акцент на віртуальній дипломатії як формі, що набуває актуальності в процесі розвитку глобального Інтернет 

простору, але практично забуваючи про освіту [3]. Швець О. робить наголос переважно на бренді країни у його 

політичному вимірі та іміджевій дипломатії [6; 7]. Тищенко-Тишковець О., досліджуючи питання ПД у системі 

зовнішньої політики, робить висновок про високу ефективність культурно-освітніх обмінів як однієї з форм 

ПД, але не розглядає інші [4]. 

Тож невизначеним є місце, яке займає освітня дипломатія серед інших форм публічної дипломатії. 

Маловивченою є практика використання освітньої дипломатії в національних інтересах країн. Саме розкриттю 

цих питань присвячена дана робота. 

Методологічне значення цієї роботи полягає у тому, що вона може стати основою для вдосконалення 

національної освітньої політики та імплементації політики освітньої дипломатії. Крім того суб‘єкти, що 

складають освітню систему країни, особливо вищу освіту, у своїй діяльності мають відповідально враховувати 

цей вимір та його вплив на середньо- та довгострокові перспективи соціально-економічного розвитку країни, 

громад та громадян. 

Викладення основного матеріалу. 

Публічна дипломатія. Досі єдиного загальновизнаного визначення терміну «публічна дипломатія» 

немає. Більшість дослідників сходяться у тому, що в науковий обіг він був уведений Едмундом Галліоном [9]. 

Хоча ряд відомих публікацій досить різнобічно характеризують ПД, але чіткої дефініції не дають [20; 23]. Тому 

в нашому дослідженні відштовхуватимося з розуміння ПД як одного з вимірів політики, що проводиться як 

представниками офіційної влади країни, так й недержавними інституціями, громадами та особистостями, 

щодо впливу на іноземні аудиторії та осіб, які долучаються до прийняття рішень, що можуть мати наслідки 

для інтересів країни. 

Публічна дипломатія традиційно розглядається у складі таких її компонентів як культурні, освітні та 

інформаційні обміни людьми та програмами, які спрямовані на інформування та вплив на іноземних осіб [38]. 

Нині різні автори у її складі виділяють ще й інші – туристичну, культурну, спортивну дипломатію та дипломатію 

охорони здоров‘я чи дипломатію діаспори тощо. Її суб‘єктами називають як урядові органи та інституції, так і 

неурядові, приватні організації, та практично кожну людину, яка прямо чи опосередковано впливає на іноземних 

громадян, адже в умовах глобалізації світової економіки та інтернаціоналізації економічних відносин практично 

неможливо функціонувати та розвиватися виключно за рахунок власних ресурсів та внутрішніх відносин. 

Серед концепцій міжнародних урядових комунікацій, до яких відносять пропаганду, публічну дипломатію, 

публічні відносини та формування національного бренду, ПД вирізняється високими етичними стандартами, 

м‘якістю сили та шириною аудиторії [14]. ОД допомагає публічній забезпечувати переконання через 

привабливість, побудову довіри у комунікаціях, виступаючи при цьому каналом переважно міжперсональної 

комунікації. 

Виокремлюють такі основні цілі, що ставляться перед ПД у світі, які, як правило, одночасно мають 

багатоаспектний вимір, як [27]: 1) політично-військові; 2) економічні; 3) соціально-культурні. Тому за своїм 

призначенням ПД поділяють на політичну, військову, економічну, культурну. 

В залежності від рівня розвитку держави та її дипломатії, ПД можна класифікувати за самим різними 

ознаками. Так Леонард М. за інтенсивністю конкуренції поділяє її на конкурентну, яка проводиться в 

найбільших економіках і ринках та регіональних лідерах (наприклад, Нігерія чи Південна Африка), де слід 

конкурувати з іншими країнами за доступ до ринків, за інвестиції, туризм політичний вплив, імміграцію 

талантів, тощо; та кооперативну, яка проводиться в інших країнах, де в інтересах найбільш розвинених країн 

та людства актуальними є питання стабільності, економічного розвитку, прав людини та доброго урядування 

[20, с. 22-24]. Наприклад, у Великобританії конкурентну ПД проводять щодо близько 50 країн вбачаючи 

двосторонній інтерес у розвитку відносин, а кооперативну – щодо близько 140 країн вбачаючи багатосторонні 

інтереси. Хоча при цьому окремі країни (наприклад, Норвегія) практикують нішеву дипломатію, адже 

спираються на досить обмежені ресурси, але прагнуть максимізуюти результат. 

У часовому вимірі виокремлюють короткострокову (реактивна, що вимірюється годинами та днями), 

середньострокову (проактивна – тижнями та місяцями), довгострокову (побудова взаємозв‘язків – роками) 

ПД [20, c.101]. Короткострокову найчастіше асоціюють з управлінням новинами, середньострокову – 

стратегічними зв‘язками, довгострокову – побудовою взаємозв‘язків, стратегічною координацією, 

диференціацією національних інтересів щодо країн. 

Прикладом ролі особистостей в розвитку ПД й налагодженні наукових та інших відносин між країнами 

може виступати діяльність окремих науковців [12]. Однак сучасний рівень соціально-економічного розвитку 

країн та глибина глобалізації світової економіки роблять нові виклики перед науковцями та освітянами, 
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особливо тих, хто походить та працює у розвинених країнах, що передусім стосується зменшення асиметрії 

рівнів розвитку країн та їх економік [15]. 

Освітня дипломатія. Всесвітня конференція з вищої освіти під егідою ЮНЕСКО в Парижі у 1988 році 

задекларувала, що «освіта є фундаментальним стовпом прав людини, демократії, сталого розвитку та миру, а 

тому має стати доступною для всіх» [33]. Освіта виступає однією з форм, що може використовуватися у 

сукупності з іншими, які застосовуються для підтримки мирного соціально-економічного розвитку та 

попередження військових дій чи політичних конфліктів. Існує логічна послідовність між значним скороченням 

економіки, зменшенням витрат на освіту та загостренням ризиків несприятливих подій, що супроводжуються 

застосуванням сили. Саме тому Де Йонг пропонує в якості першочергового превентивного заходу здійснювати 

заходи щодо розвитку освіти на рівнях громад, родин та окремих осіб [13]. Освіта разом з іншими секторами 

може сприяти примиренню та співробітництву такими шляхами як: 1) встановлення політики щодо посилення 

справедливих освітніх послуг; 2) реконструкції інфраструктури; 3) розвитку людського ресурсу на різних 

освітніх рівнях; 4) постачання освітніх матеріалів; 5) створення системи моніторингу та нагляду. 

Освітня дипломатія позитивно відрізняється від інших її колег тим, що, по-перше, дає можливості щодо 

кращого розуміння цільової аудиторії; по-друге, усуває недоліки одностороннього потоку інформації, що 

притаманний більшості інших видів ПД; по-третє, дає можливості для виходу на нові інтелектуальні форми 

спілкування; по-четверте, освіта постійно підтримує актуальність знань та компетенцій, що набуваються 

сторонами. ОД можемо знаходити в усіх вимірах ПД, якими можна ідентифікувати такі [39]: 

 ПД як культивування іміджу країни передбачає управління сприйняттям країни та бренду країни, що 
важливо адже в умовах глобалізації загострюються питання ідентичності, іміджу та світової суспільної думки. 

 ПД для розвитку взаємного порозуміння найбільш тісно пов‘язана з розвитком різного роду 
комунікацій та інших зв‘язків між країнами. 

 ПД як інструмент захисту національних інтересів використовується урядовими інституціями та 
громадами, що приймають рішення, для просування національних інтересів та забезпечення сприятливого 

міжнародного середовища спілкування. 

 ПД як інструмент створення глобальних суспільних благ, потреба у яких обумовлюється розгортанням 
процесів глобалізації, глобальними проблемами, що вимагають глобальних колективних дій. 

Освітня дипломатія досить успішно виконує всі функції ПД, які в цьому контексті приймають наступний 

вигляд: функція пропаганди цінностей, політик та дій через їх вивчення та дослідження; інформаційно-

комунікаційна функція покликана не лише інформувати, а й навчати; функція розвитку взаємовідносин досить 

вдало виконується в університетах, де навчаються представники різних країн; функція просування позитивного 

сприйняття культури та національної ідентичності через освіту; університети роблять свій внесок у реалізацію 

функції військової пропаганди, яка має розглядатися виключно з точки зору забезпечення національної безпеки 

та як така, що є доповненням політичної функції ПД. При цьому досить часто певна подія чи повідомлення 

виконують одразу декілька функцій [34]. 

Привабливості ОД додають ті аргументи, що потоки міжнародної допомоги, що спрямовуються в освіту 

виявляються одними з найбільш ефективних для всіх сторін, а також вони до 70% зменшують загрози 

терористичних атак [11]. Крім того, реалізація програм допомоги, що спрямовуються в освіту, дають кращі 

публічні сигнали щодо зусиль країн-донорів у допомозі країнам-реципієнтам ніж інші напрямки, що в пост-

кризисних умовах, коли найбільші зменшення витрат на програми допомоги спостерігаються протягом 10 років 

після криз, робить освітній сектор одним з пріоритетних у спрямуванні зусиль країн-донорів. Однак, 

зауважимо, що довгостроковий характер наслідків ОД робить її менш привабливою у порівнянні з тими, що 

можуть приносити більш швидкі наслідки, але їх вибір все ж залежить від задач та мети, що її ставлять перед 

собою суб‘єкти міжнародних відносин. 

Освітня дипломатія має розглядатися у нерозривному взаємозв‘язку з науковою, адже більшість 

сучасних університетів (саме вони є основними дієвими особами) тяжіють до моделі, в якій їх діяльність є 

можливою лише у нерозривному поєднанні їх наукової, освітньої та комерційної діяльності. Узагальнено 

форми ОД представлено у таблиці (табл.1.). Застосування наукового співробітництва з метою розвитку 

двосторонніх відносин між країнами може приймати такі форми [35; 38]: 

1. Угоди про наукове та технічне співробітництво (вони часто підписуються для демонстрації 
покращення відносин між країнами, як це було між СРСР, США та Китаєм у 1970-80-ті); 

2. Створення нових інституцій (наприклад, створення Європейської організації з ядерних досліджень 
після другої світової війни для віднови довіри між країнами); 

3. Освітні гранти (розглядаються як механізм побудови мереж та заохочення до співробітництва); 
4. Дипломатія «другого рівня» (полягає у залученні до офіційного переговорного процесу сторонніх 

експертів); 

5. Наукові фестивалі та виставки (розглядаються як успішна форма наголошення на універсальності 
науки та спільних культурних інтересів) 

На відміну від простого поширення інформації, пропаганди освіта призводить до більш глибокого 

розуміння один одного, що має робити вчорашніх студентів більш толерантними особами, які приймають 

рішення сьогодні, які якщо не поділяють поглядів, то можуть їх розуміти. При цьому окремі автори 

наполягають на неможливості використовувати освіту в якості зброї пропаганди, але інші навпаки закликають 

скористатися можливістю [16, c. 43-52]. 
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Слід зауважити, що хоча ОД стосується передусім людей як основних носіїв інтелектуального капіталу, 

однак існують й інші її виміри. Зокрема демонстрація в освітній діяльності політики та практики поводження з 

об‘єктами інтелектуальної власності призводить до прищеплення до її учасників цінностей та моделей 

поведінки. Відтак отримавши такий освітній досвід студенти та освітяни будуть переносити його у практику в 

країні походження. 

Таблиця 1 

Форми освітньої дипломатії 

Група 

форм 
Форма ОД 

д
ія

л
ь

н
о

ст
н

і 

програми обміну в галузі освіти шляхом надання грантів, контрактів чи іншим чином 

кооперативні міжнародні освітні зв‘язки 

заохочення освітніх реформ в інших країнах (позиція більш розвиненої крани) 

освітнє волонтерство 

міжнародні практика, стажування, наставництво 

перепідготовка працівників дипломатичної служби з метою урахування ними важливості та 

значення освітньої дипломатії в їх роботі 

надання/експорт освітніх технологій 

надання підтримки на участь в міжнародних освітніх виставках та ярмарках 

забезпечення взаємного обміну освітніми, технічними та науковими матеріалами та обладнанням 

організація науково-освітньої діяльності з представниками інших країн 

підтримка та сприяння вивченню мови країни 

просування вивчення мови країни та її досліджень 

забезпечення участі представників країни в неурядових міжнародних наукових, освітніх та 

технічних організаціях та зустрічах 

координація діяльності університетів щодо залучення та навчання іноземних студентів 

підтримка лідерів в освіті (студентів, викладачів, університетів) 

ін
ст

и
т
у

ц
ій

н
і 

функціонування бібліотек за кордоном 

проведення міжнародних освітніх конкурсів, загань виставок та ярмарків, конференцій 

створення та функціонування таборів перенавчання 

розробка та підтримка масових безкоштовних он-лайн курсів 

підтримка створення та функціонування центрів культурного, освітнього та технічного обміну 

допомога у створенні, розширенні, підтримці та діяльності шкіл та інституцій навчання за 

кордоном, сприяння проведення досліджень країни іноземними студентами та вченими 

розбудова та функціонування міжнародних освітніх та науково-дослідницьких мереж 
Джерело: складено автором 

 

До найбільш ефективних форм ПД задля просування «м‘якої» сили країни слід відносити міжнародне 

університетське співробітництво [5]. Університети називають базисом дипломатії знань, що забезпечують 

спрямування людей, знань та взаєморозуміння між народами [33]. Адже саме навколо університетів досить 

вільно можуть об‘єднуватися представники самих різних країн, неурядових організацій та компаній у пошуку 

шляхів вирішення глобальних та національних проблем. В міру того, як університети починають позиціонувати 

себе на висококонкурентному світовому ринку товарів та послуг вищої освіти, їм доводиться використовувати 

інструменти розвитку міжнародного співробітництва. Співробітництво лежить в центрі інтернаціоналізації 

університетської підготовки, тренування, навчання та дослідницьких можливостей, а тому має розглядатися як 

імператив стратегії їх розвитку, адже йдеться передусім про якість та вдосконалення знань. 

Заклади освіти відіграють все більш важливу роль у підтримці неурядових міжнародних взаємозв‘язків, 

які, як частина міжнародних зв‘язків країни, роблять свій внесок у переговорні процеси та процеси прийняття 

рішень [16, c.6-7]. Прикладом може бути активна міжнародна позиція, яку займають університети Канади, які 

за 40 років прийняли участь у 2600 міжнародних програмах розвитку та підготували більш як 265тисяч  

випускників з країн, що розвиваються [33]. Особливий наголос університети Канади роблять на розвиток 

співробітництва з провідними університетами Китаю та Індії, де кількість студентів щорічно зростає швидкими 

темпами. 

Досить необдуманим може бути рішення покладання зусиль освітньої дипломатії на одну інституцію чи 

групу університетів, адже сукупний вплив більш широкого кола залучених закладів освіти буде тим сильнішим, чим 

більш диверсифікованим буде коло суб‘єктів, а контрдії конкурентів не зможуть носити точковий характер. До того 

ж репутаційні ризики можуть досить сильно впливати на імідж, бо, як стверджує Ворен Баффет: «Репутацію 

розбудовують 20 років, а втратити можна за 5 хвилин» [31]. Слід зауважувати, що університети на ринку 

освітніх послуг зустрічаються з зовнішніми та внутрішніми, позитивними та негативними ризиками їх 

репутації. 

В результаті розвитку науково-технічного прогресу з‘являються нові напрямки освітньої, публічної 

дипломатії, які також можуть становити об‘єкт наукових та прикладних досліджень. До них слід відносити 

появу масових відкритих он-лайн курсів (далі - МВОК), що надають можливості для користувачів Інтернет 
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глобально отримувати нові компетенції залишаючись при цьому в своїй країні та навіть місцевості, та Web 2.0. 

МВОК з одного боку стають альтернативою отриманню вищої освіти закордоном для тих, хто не може собі 

дозволити міжнародну мобільність як студент чи викладач, а з іншого – ще одним каналом поширення 

цінностей, знань західної цивілізації
1
 в усьому світі. Іншими напрямками розвитку можна назвати дипломатію 

знань [15], а також цифрової дипломатії, яку можемо спостерігати на прикладі реалізації досліджень ринків та 

технологій для країн Африки [24]. 

 

Національні особливості у сфері освітньої дипломатії. 

Після закінчення ІІ Світової війни, протягом якої основні зусилля у площині ПД знаходилися у руках 

військових, повноваження з її реалізації та координації в США були передані у руки цивільних. У часи 

холодної війни ПД провадило Інформаційне агентство США, основною місією якої було протистояння 

пропаганді СРСР та поширенню комунізму. На даний час питання ОД в США регулюються такими основними 

актами як Закон про основні повноваження Державного департаменту США 1956 року, Закон США про 

інформацію та освітні обміни 1948 року, Закон про взаємні освітні та культурні обміни 1961 року. Особливий 

наголос робиться на розкритті та протистоянні екстремістським ідеологіям та тероризму. В США виходять з 

того, що ПД та стратегічні комунікації завжди повинні прагнути підтримувати фундаментальні цінності країни, 

а також завдання національної безпеки. Для цього ПД як діяльність в межах національної стратегії США 

повинна [32]: 

 підкреслювати відданість США свободі, правам і гідності людини, а також рівності кожної людської 

істоти; 

 досягати тих, хто поділяє американські ідеали; 

 підтримувати тих, хто бореться за свободу і демократію; 

 протидіяти тим, хто дотримується ідеології ненависті і гноблення. 
На даний момент організаційно за питання ОД в США відповідає Бюро освітніх та культурних справ, яке 

підпорядковується заступнику керівника Державного департаменту США [25]. З свого боку йому 

підпорядковуються офіси з ПД в закордонних місіях США. Державний департамент США почав опікуватись 

питаннями ПД після ліквідації Інформаційного агентства США у 1999 році, у складі якого функціонували 

підрозділи академічних програм, міжнародних візитів, професійних та культурних програм, дорадчий комітет з 

культурної власності та рада іноземних стипендій Фулбрайта. При цьому в США за останні десятиліття в 

структурі витрат на ПД відбулися кардинальні зміни, які засвідчили зростання частки витрат на ОД утричі та 

зробили її найважливішим інструментом при тому що обсяг витрат залишився практично незмінним, навіть 

дещо зменшившись (табл.2). Також відмітимо той факт, що на 13% зросла кількість осіб, які займаються 

питаннями освітньої дипломатії з 2008 по 2010 рік. Одночасно, очевидно як наслідок фінансової кризи, частка 

витрат на ПД в США зменшилася вдвічі-втричі за десятиліття. 

Таблиця 2 

Обсяги витрат на освітню дипломатію США,  

млн.дол.США у незмінних коштах станом на 2008 рік 

Рік 
Освітні та 

культурні обміни 

Частка в сукупних 

витратах на ПД, % 

Сукупні обсяги 

витрат на ПД 

Частка ПД у сукупних 

витратах бюджету США, % 

1997 285,2 19,9 1 432,9 0,09 

1998 255,1 17,6 1 451,9 0,09 

1999 252,9 17,8 1 422,7 0,08 

…     2008 501,3 56,3 890,9 0,03 

2009 538 49,8 1 081,4 0,03 

2010 633 50,5 1 253,9 0,04 
Джерело: складено автором за [25] 

 

Тож США прагнуть пропонувати позитивне бачення надії та можливостей, що спираються на основні 

цінності, для чого підтримує ідею того, що всі люди, хлопці та дівчата, мають отримати освіту, адже освіта 

розширює можливості, а освічені люди мають більше шансів стати відповідальними громадянами, 

толерантними та шанобливими до відмінностей інших людей [32]. Окремим пріоритетом ПД США є 

«дипломатія справ», яка розглядається як більш дієва ніж будь-які слова. Внесок США у вирішення практичних 

завдань та проблем країн та світу відбувається як коштом уряду, так й приватними та доброчинними 

організаціями, а також окремими особами. 

До кола стратегічних осіб ПД в США серед інших ключових впливових осіб відносять освітян. З іншого 

боку, молодь відносять до уразливої групи населення, тому освіту та програми обміну, а також інші форми 

комунікацій використовують для досягнення цієї аудиторії. Численні дослідження доводять, що освічені жінки, 

які знаходяться при владі, є найбільш ефективними агентами соціальних змін, прогресу та процвітання [32, с.4]. 

Тому в країнах, де значною є частка жінок без освіти, ПД США орієнтована на розвиток їх освіти для 

досягнення довгострокових інтересів та розвитку свобод та можливостей. Аналогічне є правдивим по 

                                                 
1 Адже саме університети Північної Америки та Західної Європи займають передові позиції в пропозиції та реалізації МВОК. 
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відношенню до расових, національних та релігійних меншин. 

Серед пріоритетів ПД США на першому місці знаходиться розвиток освітніх програм та програм обміну, 

що розглядається як найбільш ефективний інструмент за останні 50 років [32, с.6]. До цього інструменту 

залучаються ключові впливові категорії (науковці, освітяни, священнослужителі, жінки, журналісти і урядові, 

військові та політичні лідери), які надалі в країнах походження впливають на більш широкі сегменти населення. 

Особливий наголос робиться на розвиток програм навчання англійській мові. Урядовим агентствам наказується 

розширювати можливості через практику, наставництво та освітні програми в країнах їх діяльності. Окрема 

увага приділяється розвитку співробітництва з тими суб‘єктами, що займаються організацією туристичних та 

інших подорожей до США, включаючи освітянську та наукову громади. 

Американська дипломатія надає досить вагому підтримку університетам США самим різними шляхами. 

Яскравий приклад виявив аналіз активності американських посольств та представництв у блогах та мікроблогах 

в Китаї, яка співпадала з часом, коли в університетах США починалися періоди прийому документів на 

навчання, а її результатами у 2011 році стала 25% частка китайських студентів серед іноземних студентів у 

США [41]. Така активність є послідовним продовженням досить успішної політики залучення талантів зі всього 

світу до США інструментами ПД. 

Порівняльний аналіз практики ОД США та Китаю виявив, що останні тяжіють до студентських обмінів, 

тоді як США дивляться на питання більш широко та практикують програми освітніх обмінів для всіх суб‘єктів 

сфери освіти [30]. Воно і не дивно, адже система суспільних пріоритетів цінностей США та Китаю на 

сучасному етапі розвитку досить різниться, як свідчить аналіз змісту рекламних оголошень в основних 

мегаполісах цих країн (у США освітні оголошення переважають більш ніж у тричі) [21]. З іншого боку, Китай 

використовує питання якості американської освіти для того аби певною мірою врівноважити негативний імідж 

США, який сформований та підтримується в китайських ЗМІ [17]. 

В Німеччині завдання діяльності фонду Фридеріка Еберта, який на міжнародній арені представлений 

офісами у більш як 90 країнах світу та проектами у 100, включають політичну освіту, забезпечення доступу до 

вищої освіти та просування студентів з видатними інтелектуальними спроможностями та особистостей [20, с 

66-67]. Схожими є цілі діяльності фонду Конрада Аденауера та ряду інших громадських організацій, що 

частково фінансуються з бюджетів різних рівнів, які інструментами ОД сприяють досягненню середньо- та 

довгострокових цілей соціально-економічного розвитку Німеччини. 

Основною організацією, що реалізує завдання ОД Великобританії, є Британська Рада, яка не 

обмежується лише навчальними заходами, а й веде досить успішну комерційну діяльність. Результати SWOT 

аналізу ПД Великобританії на теренах США засвідчили, що можливості її розвитку обумовлюються передусім 

зростанням попиту на міжнародну освіту (що, між іншим, може бути використано всіма країнами, які 

посідають міцні позиції на світовому ринку освітніх послуг), а перевагою є велика кількість випускників 

університетів Великобританії, які працюють в США, у тому числі ті, хто отримував британські стипендії на 

навчання у США. З іншого боку, до загроз відноситься зменшення кількості студентів, які вивчали британську 

політику за останні 25 років, а також загострення конкуренції за тих, хто прагне навчатися за кордоном, з боку 

інших англомовних країн та країн ЄС [20, с.117-118]. У Великобританії відзначають успіхи ОД на теренах 

Польщі, де 91% молодих людей говорять англійською, а ще 9% цього бажають, 39% молодих осіб з вищою 

освітою не менше одного разу відвідували Великобританію [20, с.136-137]. Аналогічні дослідження на ринку 

освітньої дипломатії британські аналітики проводили й для інших країн, серед яких Індія, Південна Африка, 

ОАЕ, Франція. До речі завдяки коштам, що виділялися на стипендії Тірісано в межах діяльності Фонду 

співробітництва коледжів, у Південній Африці залишається позитивне ставлення до Великобританії [22]. 

З метою завоювання позицій регіонального лідера в арабському світі Катар активно та цілеспрямовано 

реалізує політику «Міста освіти», як однієї зі складових ПД країни [1]. Реалізація проекту «міста освіти» 

спрямована на забезпечення світового рівня арабської освіти завдяки партнерським стосункам з провідними 

американськими і французькими університетами, при цьому основним джерелом фінансування такої політики 

виступає напівприватний Катарський фонд освіти, науки і суспільного розвитку. 

В Росії, яка успадкувала значний ресурс пропаганди після розпаду СРСР, ОД приділяється певна, але 

незначна увага [29]. Основний наголос робиться на становлення та розвиток освітніх контактів, розвиток 

відповідного співробітництва. При цьому пріоритети різняться для політики, що проводиться для країн СНД, 

які Росія намагається залишити у своїй орбіті, та політики для інших країн, де проектуються інструменти м‘якої 

сили (спорт, культура, освіта), які пов‘язуються з цілями як внутрішньої, так і зовнішньої політик. 

В Австралії розвиток ПД тісно пов‘язувати з освітою почали лише з 2007 року, але розвиток експорту 

освітніх послуг розпочався задовго до цього, а вже у 2009-2010 міжнародна освіта збагатила країну на 18 

млрд.дол.авст. [8]. Ще з 1950-х, коли почав реалізовуватися План Коломбо в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні, а далі і за підтримки державних органів та агенцій (Міністерство освіти, Програма допомоги 

зарубіжному розвитку, Австралійське агентство з міжнародного розвитку, Австралійська міжнародна освіта, 

Департамент закордонних справ та торгівлі, тощо) здійснювалися цілеспрямовані зусилля з виведення освіти на 

місце найбільшого експортера австралійських послуг. При цьому основними операторами стали австралійські 

університети, для яких навчання іноземних студентів стало значною статтею доходів, а вони самі досягли 

значного успіху у розбудові мережі наукових та освітніх зв‘язків з університетами по всьому світу. 

Україною потенціал міжнародних культурно-освітніх обмінів не використовується в повній мірі, але в 

умовах обмеженості людських і фінансових ресурсів держави ОД має розглядатися як пріоритетний та 
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найбільш ефективний інструмент ПД. Лідерство в ОД України переходить до недержавних інституцій, які, 

однак, рідко коли підтримують інтереси держави, а сама ОД розвивається скоріше хаотично, ніж плановано [5]. 

Розвиток інформаційного суспільства дає простір для реалізації ОД навіть націям без країни. Таким 

прикладом можемо називати Каталонію освітні інституції мають досить широкі повноваження у сфері освіти 

[36]. З іншого боку, окремі особистості чи неурядові організації представників певної нації в межах світового 

науково-освітнього простору також можуть вдаватися до окремих форм освітньої дипломатії. 

 

Методики аналізу. Крім згаданого SWOT аналізу для вивчення ОД та будь-яких інших видів ПД в 

залежності від поставлених цілей можуть використовуватися самі різноманітні моделі та методи. В 

узагальненому вигляді їх можна викласти у вигляді таблиці, однак слід розуміти, що їх застосування також 

обмежується обраною стратегією, можливістю отримання аналітичних показників та часом (табл.3). При цьому не 

варто спрощувати об‘єкт аналізу і виходити з того, що у міжнародних відносинах превалює багатовимірність, 

багатоаспектність процесів, явищ та подій, а підходи, як показав аналіз его-мереж, мають бути не менш ніж 2-3 

компонентні [37]. 

При проведені досліджень слід також виходити з того, що ОД має забезпечувати діалог представників 

різних країн, а не односторонній обмін інформацією чи освітніми послугами. Результатами діалогу можуть 

ставати узгодження шляхів реалізації інтересів представників різних країн. 

Таблиця 3 

Моделі оцінювання публічної дипломатії 

Моделі Методи Теорія впливу Очікувані результати 

Моделі 

випуску 

Спеціальні, газетних вирізок, 

еквівалента рекламної вартості, 

кількості контактів з аудиторією 

ПД як продукція Підтвердження проведеної 

роботи, досягнення 

аудиторії, обсягу 

Моделі 

результатів 

Логічні моделі, вимірювання впливу М‘яка сила = тверді 

результати 

Підтвердження ефектності 

та ефективності організації 

Моделі 

сприйняття 

Опитування, дослідження ставлення, 

прихильності 

Управління 

репутацією 

Підтвердження впливу на 

ідеї та цінності 

Мережеві 

моделі 

Концентратори (хаби) та 

мультиплікатори, формування 

альянсів 

Управління 

взаємовідносинами 

Підтвердження уваги до 

взаємозв‘язків та інших 

перспектив 
Джерело: складено автором за [26] 

 

Одним з показників результативності ПД є індекс національного бренду, для вимірювання якого в світі 

використовуються самі різні методики, аналіз яких може надати методологічну основу для самостійного 

аналізу ПД чи ОД. Однак їх всіх об‘єднує те обмеження, що практично неможливо охопити всі країни світу та всі 

верстви населення, тому робляться значні припущення, привносяться значні суб‘єктивні рішення та інші обмеження. 

Наприклад, при формуванні індексу національних брендів 2012-2013 років, де Україна посіла 98 місце, проводилося 

опитування лише 3600 експертів з 18 країн світу, хоча методологія повністю не розкривається [10]. 

Галузевий вимір ОД також повинен отримати належну увагу в будь-якому дослідженні. Найбільші 

перспективи тут відкриваються для таких сфер як охорона навколишнього середовища та охорона здоров‘я. 

Держсекретар США Х. Клінтон навіть закликала до створення дипломатичних служб щодо охорони здоров‘я, а 

Глобальний консорціум з освіти в сфері охорони здоров‘я разом з Асоціацією медицинських факультетів 

Канади сформулювали глобальні компетенції для студентів медиків [18]. З іншого боку, відсутність 

інституційних чи організаційних утворень з певних науково-освітніх сфер у сукупності з сучасними 

досягненнями ІКТ призводять до утворення напівпідпільних форм міжнародного співробітництва та ПД [19]. 

Навіть розмірковуючи над профілактикою проблем космічної безпеки науковці закликають активно 

використовувати освітні інструменти (урядові освітні програми з найму та освіти спеціалістів з космічної 

безпеки, глобальні освітні конкурси, стипендії, дослідження тощо) [28]. 

В умовах масового розповсюдження Інтернет значні сподівання покладаються на донесення освітньої 

інформації, освіти читачів неурядовими організаціями, які з одного боку функціонують в інтересах певних 

громад, а з іншого – своєю сукупністю досить різнобічно формують цілісне бачення країн одна одною [40]. 

Саме тому канали донесення інформації, у тому числі сучасні ІКТ, мають займати чине місце у дослідженнях 

питань, що охоплюють освітній та інші виміри ПД. 

Окреслення інструментів ОД, що використовуються з певною метою, має в результаті закінчуватися 

визначенням системи показників та методик їх використання. Зокрема обов‘язковим має стати аналіз 

ефективності реалізації політики. Наприклад, в результаті досліджень у США вважають, що Великобританія 

проводить більш ефективну освітню дипломатію у тій частині, що стосується освітніх програм з мовної 

підготовки [25]. 

 

Висновки. Враховуючи відсутність загальновизнаного та прийнятого визначення терміну «освітня 

дипломатія» та відштовхуючись від результатів наших досліджень, можемо запропонувати наступне 

визначення: «Освітня дипломатія, як одна з форм публічної дипломатії, в процесі освітньої діяльності 

забезпечує діалог представників різних країн, які можуть долучатися до прийняття рішень, що можуть мати 
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наслідки для інтересів країни». 

ОД за своїм призначенням відноситься до політичної, економічної, культурної форм ПД. Кожна країна 

політично має визначитися щодо усвідомлення доцільності та можливостей проведення ОД, а наступні питання 

слід відносити переважно до сфери менеджменту, маркетингу та інших, які у сукупності можна назвати 

економічними. Країна має чітко сформулювати своє бачення ролі та місця ОД як складової ПД, наприклад, як 

це зробили США в національній стратегії розвитку ПД та стратегічних комунікацій. Саме тоді 

найрізноманітнішими інструментами та формами можна досягати стану, коли представники інших країн 

допомагатимуть країні у реалізації її інтересів. 

ОД притаманна переважно країнам, що займають міцні позиції на світовому ринку освітніх послуг, але 

при цьому може використовуватися країнами, що направляють своїх громадян на навчання за кордон, особливо 

коли йдеться про масові потоки до певної країни як це має місце у навчанні китайських студентів в США. 

Використання ОД як одного з інструментів ПД є свідченням високого рівня розвитку країни. Країни, 

університети яких приймають значну кількість іноземних студентів на навчання, можуть використовувати 

потенціал університетів для реалізації національних інтересів, адже успішні університети світового класу чи ті, 

що прагнуть стати такими, обов‘язково проводять досить активну роботу з підтримки зворотного зв‘язку зі 

своїми випускниками, що є частиною їх бізнесу. 

ОД може використовуватися переважно як інструмент довгострокового впливу на забезпечення високого 

рівня соціально-економічного розвитку країни. Вона є передусім усвідомленим управлінням можливостями, що 

можуть бути використані з існуючих інструментів, яке може бути реалізоване державою з мінімальними 

фінансовими витратами переважно завдяки координуючій ролі та методичній підтримці. 

Подальші дослідження ОД мають сконцентруватися на питанні опрацювання системи індикаторів, які 

дадуть можливість вимірювати та аналізувати ефективність використання країною інструментарію ОД 

виходячи з кола можливих цілей, доцільності спрямування фінансових та інституційних ресурсів, а також з 

точки зору управління нею, що переводить її у площину економічного аналізу, маркетингу та менеджменту. 
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