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Віолетта Москалу, Катерина Литвінчова

Розвиток мережі народних
дипломатів Global Ukrainians
та взаємодія з українською
державною владою: від синергії слів до синергії дій?
У статті проаналізовано діяльність міжнародної мережі народних дипломатів Global Ukrainians та стан її взаємодії з урядовими структурами у просуванні інтересів
України у світі. Результати дослідження можуть бути використані представниками Міністерства закордонних
справ, Адміністрації Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та інших профільних
органів й установ у роботі з неурядовими організаціями,
аналітичними центрами, благодійними фондами, які займаються просуванням іміджу України на глобальному
рівні.
Ключові слова: Україна, міжнародний імідж, публічна
та культурна дипломатія, стратегія розвитку народної дипломатії, Global Ukrainians.
This article analyzes the work of the Global Ukrainians network in the field of public
diplomacy and various preconditions for successful interactions between nongovernmental
organizations and the government of Ukraine in the process of promoting Ukraine’s interests
worldwide. Working from this analysis, the authors offer recommendations for the Ministry of
Foreign Affairs, the presidential administration, the Verkhovna Rada, and the Cabinet of
Ministers of Ukraine on ways to strengthen partnerships with nonstate actors, nonprofit
organizations, and think tanks to enhance Ukraine’s efforts in the area of public
diplomacy.
Keywords: Ukraine, international reputation, public and cultural diplomacy, public
diplomacy development strategy, Global Ukrainians.
За останні роки Україна опинилась перед численними викликами, подолання яких ускладнювалося лімітованістю внутрішніх ресурсів. Правильна оцінка такого потужного резерву, як закордонні
українці, дозволило б державі економити публічні
фінанси та ефективно боротися з російською пропагандою. Сьогодні понад 500 тисяч ініціативних,
успішних та впливових українців виконують роль
народних амбасадорів України на глобальному
рівні. Разом вони здатні утворити глобальний екстериторіальний український простір, який продукуватиме нові ідеї, сенси та горизонти для Української держави. Історично Україна також має одну з
найбільших діаспор у світі, яка зберігає культурні
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та економічні зв’язки з Батьківщиною 1. Події
останніх років згуртували українську націю перед
спільними загрозами і розбудили креативний потенціал українців за кордоном, які стали засновниками нових волонтерських рухів на підтримку Євромайдану та Революції Гідності у різних країнах.
Мета даної статті – показати можливі способи
співпраці громадянського суспільства з владою у
реалізації стратегії народної дипломатії, а також
запропонувати шляхи вирішення проблем, які виникають при налагоджувані спільної роботи. Прикладом цього є глобальна професійна мережа на1

Від 12 до 20 мільйонів людей, за даними Державної
служби статистики України 2013 року.
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родних дипломатів Global Ukrainians, яка й може
стати стратегічним інструментом для прискорення реформування України 1, підсилюючи роботу
МЗС та інших органів державної влади у питанні
захисту інтересів України в Європі та світі. Поки
реформуватимуться державні інституції, мине
час. Майдан і війна показали величезний потенціал нових українських ініціатив та рухів за кордоном і потребу осмислити та запропонувати сталу
стратегію й нові механізми розвитку народної
культурної та бізнесової дипломатії.
Необхідність запуску сталих механізмів для
донесення правди світові зазначена в Програмі
просування інтересів України у світі, яка була розроблена у лютому–березні 2015 року цільовою командою Національної ради реформ при Президентові України й передбачає «розвиток стратегії
народної культурної та бізнес дипломатії через
мережу Global Ukrainians» 2.
В Україні вже створене підґрунтя для синергії
зусиль різних українських культурних ініціатив у
світі 3, тому що «культурна дипломатія, soft power
є дуже важливим фактором для розвитку іміджу,
бренду та довіри до держави» 4.
Українські експатріанти є справжнім «ресурсом іміджевої політики та культурної дипломатії» 5. Сьогодні молоді українські глобальні лідери, учасники мережі Global Ukrainians, позиціонують себе не як об’єкт, а як суб’єкт іміджевої
політики та просування інтересів України у світі.
1
Москалу В. М. (за заг. ред.) Стратегія розвитку народної дипломатії через мережу Global Ukrainians на
2017–2018 роки, Київ–Париж–Порт-о-Пренс, 2015–2016 рр.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalukraine-news.org/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-18Global-Ukrainians-Final-Strategy-UKR.pdf.
2
Програма просування інтересів України у світі від
Національної Ради реформ при Адміністрації Президента
України. – Київ, 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://reforms.in.ua/index.php?pageid=promoteUkraine.
3
Москалу В. М. Стратегічна дилема українського
МЗС: як перестати гасити пожежі та почати нарешті грати
в шахи? Про необхідність створення глобальної системи
народної дипломатії // Політика культурної дипломатії:
стратегічні пріоритети для України. Збірник науковоекспертних матеріалів. – Національний інститут стратегічних досліджень. – Серія «Гуманітарний розвиток». – Випуск 5. – К., 2016.
4
Мусієнко Н. Культурна дипломатія України: стратегія
копродукції // Політика культурної дипломатії: стратегічні
пріоритети для України. Збірник науково-експертних матеріалів. – Національний інститут стратегічних досліджень. –
Серія «Гуманітарний розвиток». – Випуск 5. – К., 2016.
5
Розумна О. П. Культурна дипломатія України: стан,
проблеми, перспективи // Політика культурної дипломатії:
стратегічні пріоритети для України. Збірник науковоекспертних матеріалів. – Національний інститут стратегічних досліджень. – Серія «Гуманітарний розвиток». –
Випуск 5. – К., 2016.

Тому у зв’язку з необхідністю залучення потенціалу та можливостей українських експатріантів
для вирішення нагальних іміджевих та зовнішньополітичних потреб потрібно створити платформу
для дискусії, ініціювання та координації спільних
проектів із культурної дипломатії, налагодження
бізнес-зв’язків із впливовими у політичному та діловому світі клубами тощо.
На сьогоднішній день мережа Global Ukrainians
ідентифікувала понад 600 українських ГО, які
просувають інтереси України на світовому рівні.
Держава має залучати цей унікальний людський
ресурс до прискорення змін в Україні і захисту
державних позицій за кордоном на усіх можливих
фронтах.

Діяльність Global Ukrainians
у рамках розбудови публічної
та культурної дипломатії держави
Міжнародна організація Global Ukraine була
створена в лютому 2015 року в Києві з метою консолідувати зусилля українських активістів та
збільшити сукупний ефект від їхньої проукраїнської діяльності за кордоном. Ціль організації
Global Ukraine – створення сприятливих умов задля розвитку мережі народних дипломатів Global
Ukrainians.
Мережа Global Ukrainians покликана стати унікальним мостом між Україною та Європою і світом
для забезпечення інтересів України з використанням
усіх сучасних інструментів публічної культурної та
бізнесової дипломатії. Її учасниками стають високоосвічені, патріотично налаштовані, орієнтовані на
результат українські лідери-експати. Це фахівці з
глобальним мисленням, які вміють організовувати
людей і процеси, мають міжнародне визнання.
На сьогодні мережа Global Ukrainians охоплює
понад 700 контактів. Це окремі активісти та групи
волонтерів у більш ніж 50 країнах світу. Географія
місць концентрації успішних українців не обмежується лише країнами Західної Європи та Північної Америки, а поширюється на Катар, ОАЕ,
ПАР, Ліван, Сінгапур та інші країни, де до Майдану ми не спостерігали активної діяльності зі сторони попередніх хвиль діаспори.
Ще однією характерною особливістю людей,
які виїжджали з України протягом останніх 10–
15 років, є їхня мотивація. Дослідження Ольги
Олейнікової, доктора філософії Сіднейського університету 6, показує, що ті українці, які виїхали
6
Oleinikova O. Post-Independence Ukrainian Migration
to Australia. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.academia.edu/5266232/_2013_Post-Independence_Ukrainian_Migration_to_Australia.
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після 2004 року, емігрували в пошуках досягнень
та самореалізації. Тобто утворилося покоління з
високим академічним рівнем та знанням мов, яке
добре інтегрувалося у глобальний світ і здобуло
міжнародний досвід.
Українські експати займаються інформаційноаналітичною, культурною, освітньою, економічною, туристичною, юридичною та соціальномедичною діяльністю. Вони працюють в європейських або міжнародних інституціях у Брюсселі,
Вашингтоні та Нью-Йорку або у великих міжнародних корпораціях, як Google, Amazon, Facebook,
викладають у всесвітньовідомих університетах,
свої знання і контакти за кордоном тепер вони готові використати для того, щоб допомогти Україні
стати успішною країною щасливих людей.
З цією метою більше 50 експертів з України,
США, Канади, країн Європи, ОАЕ, Китаю, Японії, Австралії зібрались на І Форум Global
Ukrainians у липні 2015 року в Києві. У рамках
першого Форуму було зроблено наступні кроки:
–узгоджено бачення шляхів розвитку феномену
«народної дипломатії» для просування інтересів України у світі;
–розроблено стартові принципи національної
стратегії народної дипломатії на основі нових
глобальних підходів у галузях освіти, бізнесу
та наукового співробітництва, розвитку інтелектуального капіталу;
–сформовано команду однодумців, які бажали
взяти участь в удосконаленні стратегії залучення народної дипломатії у реформування
країни та її практичній реалізації.
Результатом триденного мозкового штурму
учасників стало підписання Маніфесту 1 Форуму
Global Ukrainians.
Під час ІІ Форуму Global Ukrainians, що проходив у листопаді 2015 року, учасники брейнштормили над стратегією народної культурної та
бізнес-дипломатії, а також презентували перший
спільний проект Global Ukraine News і анонсували запуск стратегічно важливих ініціатив Global
Ukraine Business Hub та Global Ukraine Academy.
Global Ukraine News – міжнародний інформаційно-аналітичний портал www.global-ukrainenews.org на основі унікальної мережі «громадських журналістів», що поширює об’єктивні
поточні новини та аналітику про Україну для забезпечення позитивного сприйняття нашої держави в світі.
1

Маніфест Форуму Global Ukrainians. – К., 2015.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalukraine.org/manifest-forumu-global-ukrainians/.
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Global Ukraine Business Hub – стійкий системний підхід до просування українського експорту
на світових ринках через глобальну мережу українців світу 2: допомога українському бізнесу з пошуком партнерів, інвесторів, клієнтів, співробітників, лобістів, консультантів або експертів з місцевого споживання, перекладачів тощо. Мотто
проекту – «українські бренди ставимо в тренди».
Global Ukraine Academy – інноваційний цифровий університет, що об’єднує українських вчених
з визнаних міжнародних університетів та фахівців міжнародних компаній з українськими студентами й молодими лідерами шляхом організації
глобальних конференцій, тренінгів і семінарів, які
стосуються міжнародного розвитку й обміну досвідом здійснення реформ. Проект стартував конференцією «Глобальний світ успішного хеппіменеджера» 3 восени 2016 року.
15–16 липня відбувся ІІІ Форум Global
Ukrainians, що завершився прийняттям резолюції
до уряду та профільних державних установ 4 з рекомендаціями щодо оптимізації спільних зусиль у
напрямку ефективного просування інтересів України у світі.
За перші два роки існування організація Global
Ukraine також підтримала проведення масових
акцій із залученням учасників з більш ніж 50-ти
країн світу («Рух опору» до річниці анексії Криму
Російською Федерацією, флешмоби на святкування Дня Збройних сил та 25-ої річниці України
тощо). У рамках обміну реформаторським досвідом у 2016 році було проведено круглі столи з грузинськими реформаторами та прибалтійськими
колегами-дипломатами.
Global Ukraine активно залучає українських
закордонних експертів відповідних профілів до
проектів партнерів: перший тур літературного
фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ франкомовними країнами Європи, міжнародний форум з
розвитку фермерства AGROPORT, бізнес-форум в
Ізраїлі Israeli-Ukrainian Entrepreneurship Forum,
перший Форум діаспорного бізнесу ініційований
Торгово-промисловою палатою тощо.
2
Global Ukraine Business Hub. – К., 2016. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://global-ukraine-news.org/
global-ukraine-business-hub/.
3
Москалу В. М. Кооперація, емоційний інтелект та soft
skills – ключ успішності епохи інноваційної економіки. – К.,
2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-ukraine-news.org/2016/09/16/kooperatsiya-emotsijnyj-intelekt-ta-soft-skills-klyuch-uspishnosti-epohy-innovatsijnoyiekonomiky/.
4
Резолюція ІIІ Форуму Global Ukrainians. – К., 2016.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalukraine.org/2016/07/19/rezolyutsiya-iii-forumu-global-ukrainians/.
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Наразі команда Global Ukraine розробляє пілотну версію онлайн-платформи для швидкої системної професійної комунікації з українськими
експатaми, поява якої обумовлена необхідністю
вирішити проблеми комунікації та координації
дій між учасниками мережі при імплементації
розробленої стратегії народної дипломатії.
Перша глобальна українська community
management платформа #MyGlobalUkrainians стане спеціальним майданчиком для масштабування
проектів і створення команд однодумців українців
з різних країн світу. А таких проектів, які передбачають обмін досвідом та імплементацію в інших локаціях, вже назбиралось чимало, особливо
у культурній сфері.
З 28 лютого по 6 квітня 2017 року в ПАР вперше пройшли «Українські Дні в Кейптауні», організовані українцями Південної Африки при підтримці Посольства України в Південно-Африканській Республіці. Це унікальна можливість
розповісти про Україну та українську культуру
місцевим мешканцям. Програма заходу включала
виставки книг, показ українських фільмів, дискусії, обговорення та фестиваль української культури. Консультації з організаційних питань учасниці
мережі Global Ukrainians у ПАР Дзвінці Качур надавала активістка з Австрії Олександра Саєнко,
яка має досвід організації подій такого масштабу
у Відні. Зібравши у 2015 році більше 50 % неукраїнської публіки, фестиваль «Дні української культури» засвідчив свій реальний позитивний вплив
на сприйняття сучасної і традиційної української
культури аудиторією Відня. Друге видання Днів
української культури під новим брендом
«Ukrainische Kulturtage I U stream Fest» у Відні
(23 квітня – 7 травня 2017 р.) вражає масштабом
організованих івентів та здатністю залучення місцевої публіки.
Кінематограф як яскравий інструмент культурної дипломатії здатен привернути увагу до суспільно важливих для української спільноти питань і краще познайомити іноземців з Україною.
Тому українські активісти часто організовують у
країнах перебування групові покази кінострічок.
Наприклад, розкриваючи проблеми незаконно
ув’язнених українців у Росії, показували фільм
про Олега Сенцова у Гонконгу та фільм «Звільніть Олега Сенцова» у Берліні, збирали підписи
на підтримку ув’язнених під час фестивалю
«Cinema Italia Oggi 2016» у Варшаві. Організовуються цілі тури українських стрічок – дні українського кіно (в Брюсселі, Лондоні, Будапешті, Берліні). Важливою ініціативою була мережева орга-

нізація показів за кордоном документальних
стрічок «Крим. Як це було» режисера Костянтина
Кляцкіна та документального фільму Катерини
Стрельченко «Іловайськ. Лицарі неба». Ці фільми
були з успіхом показані в Іспанії, Португалії, Німеччині, Ізраїлі, Польщі тощо і змогли привернути увагу місцевого населення до реалій українського сьогодення у боротьбі з російською агресією та пропагандою по всьому світу.
Покази мод в українських вишиванках в Еміратах, майстер-класи з приготування українських
національних страв у прямому ефірі кіпрських телеканалів, майстер-класи з писанкарства, мандрівні мистецькі виставки Майдану – ці та інші
оригінальні способи прояву української ідентичності за кордоном та презентації національних
здобутків для іноземної аудиторії входять до щоденної роботи учасників мережі Global Ukrainians.
Детальніше про культурну дипломатію в дії
можна дізнатися із серії з понад 40 інтерв’ю у
рамках проекту Global Ukraine News, який розповідає про життя та проекти українських громад,
що просувають українські інтереси на глобальному рівні 1.
Учасники мережі також регулярно моніторять
імідж України у закордонних ЗМІ та публікують
звіти аудиту на різних ресурсах 2.
Таким чином, учасники мережі Global Ukrainians мають можливість:
1) консолідувати розуміння потреб України в
складних міжнародних умовах;
2) виробити ефективні механізми реалізації важливих міжнародних завдань через проактивні організації власної мережі в Україні та на місцях;
3) стати координаційною платформою та місцем
систематичної реакції громадянського суспільства на дилеми міжнародного політичного,
економічного, інформаційного та цивілізаційнокультурного розвитку України.
1
Global Ukraine News, Українська народна дипломатія
в дії, Київ–Чернівці–Львів, 2015–2017. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://global-ukraine-news.org/category/
ukrayinska-narodna-dyplomatiya-v-diyi/.
2
Дьомочко М. Теми та видання: що пишуть іноземні
ЗМІ про Україну та як формують її образ у своїх
суспільствах? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://global-ukraine-news.org/2017/04/07/temy-ta-vydannya-shho-pyshut-inozemni-zmi-pro-ukrayinu-ta-yak-formuyutyiyi-obraz-u-svoyih-suspilstvah/; Рижков А. Мексиканська
преса про Україну: березень 2017 року. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://global-ukraine-news.
org/2017/04/06/meksykanska-presa-pro-ukrayinu-berezen2017-roku/; Купчинська І. Україна в англійськомовних ЗМІ у
березні 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://site.ua/iryna.kupchynska/6911-ukrayina-v-angliyskomovnih-zmi-u-berezni-2017/.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ: СИНЕРГІЯ ДІЙ УРЯДУ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В перспективі мережа Global Ukrainians може
одночасно поєднати функції координаційного
центру громадських закордонних ініціатив і консолідації ефективних інструментів протидії загрозам у сферах:
–інформації (інформаційно-аналітичне агентство);
–економіки (мережа інвестиційно-експортного
розвитку);
–культури й туризму (системне просування
української культури та заохочування розвитку
туризму);
–політики (робота місцевих активістів у різних
державах світу з інформаційною та іншою підтримкою відповідної координаційної й систематизованої платформи);
–освіти (конференції, тренінги, семінари від
українських експертів і науковців з провідних
вищих навчальних закладів Європи та світу).
Отже, на сьогоднішній день Global Ukraine відіграє помітну роль у просуванні інтересів України у світі, проте для подальшого більш системного та ефективного використання потенціалу мережі народних дипломатів Global Ukrainians одним
з ключових векторів роботи організації залишається об’єднання зусиль з офіційною дипломатією
та з державними структурами.

Оцінка рівня співпраці мережі
Global Ukrainians з урядовими
структурами України
Попри засвідчене на словах розуміння важливості синергії з народними амбасадорами під час
різних робочих зустрічей та круглих столів, реальна співпраця з офіційними структурами стикається з рядом перешкод, які виникають через повільне реформування органів, часту зміну складу
працівників, бюрократію та брак візіонерства на
державному рівні.
Несподіваним «ударом» з боку української влади стало нещодавнє внесення Президентом Петром
Порошенком на розгляд Верховної Ради України
законопроекту № 6175 про внесення змін до закону
«Про громадянство України» у невідкладному порядку, який фактично передбачав автоматичне позбавлення українського громадянства українців,
які проживають (тимчасово або у більш довгостроковій перспективі) за кордоном (переважна більшість яких отримала друге громадянство).
Втім, у цих складних умовах необхідно створювати механізми співпраці з державними інституціями, щоб не дати українським позиціям за
кордоном похитнутися. Моніторинг основних ви38
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кликів, які постають перед нашою державою, та
з’ясування сприйняття України у глобальному
світі – один із напрямів діяльності публічних дипломатів, об’єктивність і повнота якого пояснюється безпосередньою наближеністю народних
амбасадорів та розумінням контексту. Тому уряд і
профільні державні установи України повинні
врахувати наведені нижче рекомендації щодо вирішення ключових загроз і проблемних питань,
які стосуються українського іміджу.
По-перше, державні інституції України мусять
розробити план вирішення проблем у сфері інформаційної політики:
1. Дезінформація та пропаганда російських
ЗМІ у міжнародних медіа:
–необхідність оперативно надавати компетентні
свідчення української сторони з приводу подій,
що відбуваються всередині держави;
–вести постійну боротьбу зі спростування російських маніпуляцій у ЗМІ.
2. Відсутність узгодженої стратегічної української інформаційної кампанії, яка сприяла б покращенню образу нашої держави на глобальному
рівні через:
–швидке реагування на виклики в інформаційному просторі;
–збільшення кола симпатиків України завдяки
роботі розгалуженої мережі українських громадських кореспондентів у різних країнах світу та більш ефективній координації з локальними ЗМІ за кордоном;
–адвокацію реформ: щодня в Україні спостерігаються певні позитивні зрушення – запуск
системи електронних закупівель ProZorro, активізація волонтерського потенціалу країни
тощо. Однак через недосконале висвітлення
змін та реформ серед міжнародної спільноти
домінує враження, що в Україні відсутні будьякі зміни. Як наслідок – ризик зменшення допомоги Україні зі сторони європейських та
міжнародних партнерів.
3. Не налагоджена система продукування таргетованого контенту з урахуванням специфіки
країн, в які надходить інформація від українських
медіа. Натомість за допомогою цільових повідомлень про події в Україні до конкретної держави
світу, відповідно до рівня обізнаності її аудиторії
щодо українських реалій, можна було б уникнути
непорозумінь і збільшити ефективність інформаційного впливу на сприйняття нашої країни за
кордоном.
4. Виходячи з необхідності консолідування зусиль із просування інтересів України в світі, роз-

Віолетта Москалу, Катерина Литвінчова.Розвиток мережі народних дипломатів Global Ukrainians...

глянути можливість надання інституційної підтримки розвитку нових креативних інструментів,
запропонованих мережею Global Ukrainians задля
оптимізації та більш системної координації роботи
українських народних дипломатів (понад 600 організацій українців щодня працюють на захист державних інтересів на глобальному рівні). У результаті бенчмаркінгу найкращих практик волонтерських рухів у світі, які діють у рамках публічної
дипломатії та зовнішньої політики, виявилось, що
французька модель публічної дипломатії може слугувати цікавим прикладом саме з огляду на українські реалії. У Франції поряд з Французьким Інститутом вже понад 130 років існує така всесвітньо
відома організація, як Alliance Française. В Україні
вже багато років чуємо про потребу створення
Українського Інституту, але його статутів та бюджету досі немає. Паралельно ми спостерігаємо за
появою нової мережевої структури, яка насправді є
мережею мереж, бо об’єднує вже існуючі мережі
індивідуумів та громад у різних точках планети 1.
По-друге, українській владі варто звернути
увагу на популяризацію культурного контенту
України. Залучати іноземців у сучасний український культурний простір, знайомити з унікальними молодими митцями і їхніми талановитими
роботами, руйнувати стереотипи іноземців щодо
України.
У травні наша держава приймає міжнародний
пісенний конкурс «Євробачення». З одного боку,
ця подія надає великі можливості для збільшення
кола прихильників України на глобальному рівні.
З іншого – слід заздалегідь подбати про залучення
закордонної аудиторії і постійно показувати їй, що
Україна – туристично приваблива, безпечна та
гостинна європейська країна.
По-третє, в умовах непростої економічної ситуації в Україні важливим пріоритетом є державна
підтримка просування українського бізнесу на закордонні ринки, залучення інвестицій в українські
стартапи та інноваційні рішення, обмін досвідом
та спеціалістами, спільні проекти з іноземцями.
У зв’язку з воєнними діями на сході також залишаються актуальними медична та гуманітарна
допомога сім’ям постраждалих, велика частина
якої надходить з-за кордону.
Для вирішення цих проблем необхідним державі ресурсом є потенціал українських експатів.
1
Москалу В. М. (за заг. ред.). Стратегія розвитку
народної дипломатії через мережу Global Ukrainians на
2017–2018 роки. – Київ–Париж–Порт-о-Пренс, 2015–2016.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalukraine-news.org/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-18Global-Ukrainians-Final-Strategy-UKR.pdf.

Для реалізації наміру всебічно сприяти посиленню співпраці громадського і державного сектора
у забезпеченні міжнародної підтримки України
Global Ukraine спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень провела круглий
стіл 26 січня 2017 року. Метою заходу стала розробка інструментарію діяльності інтегрованої
координаційної платформи мережі Global
Ukrainians та державних інституцій. На заході
було презентовано «Стратегію розвитку народної дипломатії 2 на 2017–2018 роки», що має на
меті розв’язання проблеми недостатньої координації волонтерських рухів, як між собою, так і з
органами державної влади, а також відсутність
структурованих та постійних зв’язків між проактивними українськими лідерами у різних регіонах світу.
Серед результатів круглого столу варто зазначити підписання меморандуму з Міністерством
інформаційної політики України про партнерство
і різнобічну взаємну допомогу. Ключовий фокус
співпраці – консолідація зусиль у напрямку розвитку мережі народних дипломатів-лобістів через
платформу #MyGlobalUkrainians для більш ефективної та системної інтегрованої роботи на глобальному рівні.
Global Ukraine також розглядає можливості
підсилення і кооперації з іншими офіційними
установами. Співробітництво з Міністерством
закордонних справ України та Посольствами
України в інших країнах світу може відбуватися
шляхом:
–інформування щодо планів діяльності українських організацій за кордоном (планів культурних, освітніх та бізнес-заходів);
–надання експертних оцінок загроз і викликів,
пов’язаних з іміджем України, що існують
в першу чергу в інформаційній сфері у країнах
перебування експатів;
–внесення конструктивних пропозицій з оптимізації просування інтересів України у світі,
враховуючи міжнародний контекст і локальні
особливості сприйняття України.
У сфері економіки організація розраховує на
об’єднання зусиль з Міністерством економічного
розвитку та торгівлі України у підвищенні обсягів
залучення іноземних інвестицій та розвитку експортних продуктів України:
–трансфер інформації та налагодження контактів між діловими колами різних країн;
–розвиток експортного потенціалу українських
компаній;
2

Там само.
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–майстер-класи та заходи щодо специфіки ведення бізнесу в окремих країнах/регіонах;
–налагодження системи іноземної експертизи
експортного потенціалу (з точки зору ринків);
–громадська система торгових представництв
з метою організації івентів, форумів, виставок;
–створення системи онлайн-портфоліо перспективних українських експортних позицій;
–створення закритих бізнес-мереж;
–організація систем transfer knowledge (передача знань), менторства, мережі експертівконсультантів, торгових представників та організаторів.
Слід також зазначити важливу фінансову роль
українців, які проживають за кордоном: орієнтовна сума приватних грошових переказів, отриманих в Україні у 2012 році, становить близько
7,5 млрд доларів, що складає 4 % від ВВП України. Для порівняння, у тому ж році загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) склав 6 млрд
доларів 1. Відповідно, при правильній стратегії
роботи з експатами та у цілому з діаспорою
держава може стимулювати розвиток трьох
видів капіталу: фінансового (особливо якщо врахувати бажання долучатися до інвестування),
людського (досвід, навички, знання, методи ведення бізнесу, ідеї і т. д.) і соціального (контакти,
мережі). Також часто діаспора та експати служать
містками для просування брендів рідної країни в
країні проживання.
На додачу до зазвичай високого навчального і
професійного капіталу, експати володіють також
надзвичайно потужним соціальним капіталом. Це
свого роду неформальний всесвітній «мозковий
танк», до якого правляча політична еліта в Україні
постійно звертається в своїй офіційній риториці,
але дотепер вона показала слабку спроможність
щодо розробки державної програми залучення репатріантів або сприяння розвитку системної мережі лобістів у світі 2.
У рамках співпраці з Міністерством культури
Global Ukraine передбачає створення цільових
іміджевих проектів України:
–з метою підвищення туристичної привабливості об’єктів України – створення і розпо1

Національний банк України, 2013.
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всюдження карт України усіма мовами, а також спеціальних контекстних туристичних
програм для іноземців з використанням
промо-роликів;
–з метою популяризації української культури у
світі – розробка графічного продукту та якісної
публіцистики про досягнення української культури; висвітлення подій, організованих українськими митцями в Україні та світі; організація
та участь у мистецьких проектах міжнародного рівня.
Мережа Global Ukrainians надалі готова співпрацювати з усіма зацікавленими структурами
над зміцненням міжнародних позицій України,
що передбачає:
1) консолідацію міжнародної підтримки політичної позиції України;
2) сильну українську економіку з інвестиціями в
експортний потенціал та прагненням впровадження реформ;
3) зрозумілий та привабливий культурноінформаційний імідж України (з виразною національною ідеєю, світоглядом та баченням
майбутнього розвитку).
Отже, на даному етапі оцінка рівня органічної
взаємодії мережі Global Ukrainians з державними
установами є низькою, проте існують об’єктивні
підстави сподіватися на створення умов для ефективного діалогу з українською владою задля розвитку потужної глобальної мережі українських
народних дипломатів.
Найважливіший ресурс для глобального просування своїх інтересів у світі, який зараз має
Україна, – це українські лідери-експати, Global
Ukrainians.
Наша спільна мета – забезпечення процвітання
України через реалізацію стратегії народної культурної та бізнес-дипломатії i через залучення потенціалу високоосвічених українців-експатів для
«ментальної модернізації» країни.
Поки українська політична система ще не є достатньо стабільною та опирається демократичним
змінам, незалежним послам культурної дипломатії за кордоном потрібно створити та закріпити
зв’язки із людьми, які будуть продовжуватися, незалежно від змін в уряді 3.
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