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Автор аналізує відповідність винесеного на розгляд
експертної спільноти проекту статуту Українського Інституту з точки зору задач, які стоятимуть перед майбутньою установою, викликів, які має прийняти Україна на
сучасному етапі, та людських і фінансових можливостей, що їх має Україна для реалізації поставлених задач. При розгляді цих питань автор використовує досвід
української діаспори, набутий нею у процесі реалізації проектів публічної дипломатії
у Республіці Польща та в Нідерландах, а також досвід провідних міжнародних культурних організацій Німеччини, Франції, Британії, Італії, Іспанії, Португалії, Японії та Туреччини.
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Вже четвертий рік громадськість має нагоду
спостерігати обережне пожвавлення інтересу до
культурної та публічної дипломатії з боку чиновників МЗС. З’являються нові посади, доктрини,
ініціативи, проекти, націлені на взаємодію з громадянським суспільством та різноманітними
культурними середовищами. Кульмінацією таких
зрушень можна вважати проект створення Українського Інституту – організації, що має перетворити какофонію розрізнених публічних закордонних ініціатив на злагоджений оркестр. Гібридна війна з Росією триває вже третій рік і може
з’явитися спокуса очікувати від УІ негайної допомоги у протидії зазіханням «руського міра» на
українські інтереси. Втім варто пам’ятати, що
публічна дипломатія – це справа, яка не любить
поспіху і не дає швидких плодів. Хоча не варто
також применшувати стратегічного значення УІ:
ефективність цієї організації буде дуже важли26
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вою коли її офіси будуть один за одним відкриватися в містах оновленої Росії для подолання наслідків війни. В довгостроковій перспективі УІ
повинен стати інструментом, за допомогою якого Україна зможе відстоювати власні інтереси не
тільки там, де часто вирішуються архіважливі
для нашої держави питання, тобто закордоном,
але й на звільнених від окупації територіях. Міжнародний досвід підказує, що інституції, подібні
до УІ, є потужними інструментами культурної
реінтеграції.
Лише не відомі автору, більш нагальні, пріоритети МСЗ можуть виправдати те, що Український
Інститут не постав ще два роки тому, коли стало
зрозуміло, що головні битви війни, в яку була
втягнута Україна, відбуваються не тільки на лінії
фронту, а й на телеекранах, сторінках газет, в інтернеті, у виставкових центрах, на концертних
майданчиках та в університетських аудиторіях.
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Публічна дипломатія як інструмент
державної політики. Досвід Польщі
та Нідерландів
Українські діаспори Польщі та Нідерландів разом дають досить повну картину викликів, що з
ними стикаються закордонні громади у царині публічної дипломатії. Такий вибір певною мірою випадковий – він зумовлений виключно особистим
досвідом автора, що почергово належав до обох
спільнот. Втім, якщо поглянути уважніше, ці два
приклади стоять досить далеко один від одного за
своїми характеристиками і дають можливість взяти до уваги доволі широкий спектр різноманітних
проблем.
Українська діаспора в Польщі має дуже давню,
можливо, найдавнішу історію серед усіх закордонних громад. Чисельність українців, які проживають у Польщі, складає, за різними даними, від
2 % до 2,6 % загальної кількості населення. В країні діє розгалужена мережа українських осередків
(вісімнадцять зареєстрованих організацій закордонних українців), спрямованих на задоволення
потреб української громади. Є також налагоджена
українсько-польська співпраця в культурній,
науково-освітній та бізнесовій площинах, виходить газета українською мовою. Потепління у
ставленні до України та українців у Польщі, яке
супроводжувало події Революції Гідності, нині
перебуває під загрозою через активні дії російських пропагандистів та безвідповідальність деяких місцевих політиків, які спекулюють на історичних контекстах. Варто зазначити, що з початком бойових дій на території України кількість
українських мігрантів у Польщі суттєво зросла.
Повернути довіру та підтримку польського суспільства – основна стратегічна задача української
публічної дипломатії в цій країні. Виконання цієї
задачі передбачає тісну співпрацю на різних рівнях українського та польського суспільств: професійні історики, академічна спільнота, артисти,
релігійні діячі, соціологи, локальні громади, авторитетні громадські організації та державні чиновники. Публічна дипломатія може бути тим інструментом,
який
забезпечить
інклюзивність
українсько-польського діалогу. Останні тенденції
засвідчують деяке неприйняття в Польщі тих змін,
через які проходить Україна. Саме Український
Інститут міг би взяти на себе завдання відкрити
для громадян Польщі цю нову, так само дружню,
але вже більш свідому Україну.
Нідерландська громада українців, на відміну
від сусідньої Бельгії або Польщі, про яку згадувалось вище, не має давніх діаспорних традицій.

Чисельність громади відносно невелика – менше
0,1 % від загальної кількості населення Нідерландів. Формування місцевої української спільноти
почалося лише з розпадом Радянського Союзу.
Для прикладу, перша українська школа в Нідерландах відкрила свої двері лише у 2011 році,
а перша українська парафія з’явилась на чотири
роки пізніше, у 2015-му. За останні три роки
Україна в очах голландського суспільства набула
чіткіших обрисів. Якщо раніше про Україну знали переважно лише як про далеку російську провінцію, то нині вона часто є темою номер один
для місцевих газет, ток-шоу та розмов за обідом.
Революція Гідності, окупація Криму і вторгнення
на Донбас мали певний розголос в Нідерландах,
але по-справжньому Україна увійшла в життя
кожного голландця пізніше, коли в її небі терористами було збито авіалайнер Малазійських
авіаліній МН-17, на борту якого знаходилось
193 громадянина Нідерландів. Пізніше Україна
ще не раз потрапляла на передовиці провідних
видань. Скандал із хорнськими картинами, референдум проти асоціації між Україною та ЄС, суд
по скіфському золоту, а також зовсім недавній позов України проти Росії в Гаазький Міжнародний
суд – ці події формували порядок денний
українсько-голландських стосунків протягом
останніх трьох років. Українська увага до Нідерландів пов’язана зі значенням для цієї країни таких стратегічних напрямів, як українська євроінтеграція та притягнення Росії до відповідальності
за злочини на окупованих територіях.

Провідні інституції публічної
дипломатії в світі
В українському академічному середовищі закордоном обговорення можливості створення аналогу УІ ведеться вже досить давно і на детальному рівні. Провідні європейські країни дають хороший приклад для наслідування своїми діями в цій
царині.
Кілька важливих фактів про діяльність провідних інституцій публічної дипломатії:
– найбільш розгалуженими й ефективними є мережі культурних інституцій, створених країнами, що мали період імперії у своєму минулому.
Винятком з цього правила є Німеччина;
– попередній пункт визначає дві найпопулярніші
стратегії розвитку закордонних інститутів
культури. Перша полягає у тому, щоб створювати відділення там, де вже є суттєвий вплив
(у колишніх колоніях), з тим щоб його утримати та зміцнити (прикладом такої стратегії
випуск 18
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є інститути Португалії, Туреччини та Французький Інститут). Особливість другої стратегії – посилення присутності там, де вплив низький, з тим щоб його посилити (прикладом є
Іспанія та Німеччина);
– важливо, що деякі інститути культури перед
тим як почати виконувати зовнішньополітичну

функцію, використовувались також для посилення культурної інтеграції всередині країни.
Прикладами такої моделі є передусім Німеччина, а також Франція та Італія. Цей напрям може
бути особливо цікавим для України в контексті
питання реінтеграції окупованих та анексованих територій.

Таблиця 1. Загальна інформація про найбільші установи публічної дипломатії
Установа
Державні установи
Країна

Німеччина
Франція
Британія
Італія
Іспанія
Португалія
Японія

–
Французький Інститут (1907)
150 представництв,
62,5 млн євро
–
Інститут Італійської культури
84 представництва
Інститут Сервантеса (1991)
54 представництва,
24 млн євро
Інститут Камоенса (1992)
77 представництв,
16 млн євро
–

Туреччина
Україна

–
Український Інститут (2017)
10 представництв

Недержавні, але фінансуються
з держбюджету

Ґете-Інститут (1951)
159 представництв,
396 млн євро
–
–
–
–

Недержавні з переважно
недержавним фінансуванням

–
Французький Альянс (1883)
до 1000 представництв,
144 млн євро
Британська Рада (1933)
200 представництв,
1146 млн євро
Спільнота Данте Аліг’єрі (1889)
483 представництва
–

–

–

Японський Фонд (1972)
24 представництва,
166,5 млн євро
Інститут Юнуса Емре (2007)
44 представництва
–

–
–
–

Таблиця 2. Пріоритети різних культурних інституцій по кількості відділень на душу населення
Установа
Державні
Країна

Німеччина

–

Франція

Французький Інститут
1. Ліван
2. Боснія і Герцеговина
3. Палестинські території
4. Греція
5. Марокко
–

Британія
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Недержавні, але фінансуються з держбюджету

Ґете-Інститут
1. Греція
2. Німеччина
3. Італія
4. Франція
5. Іспанія
–

–

Недержавні з переважно
недержавним фінансуванням

–

Французький Альянс
1. Данія
2. Нова Зеландія
3. Нідерланди
4. Австралія
5. Швеція
Британська Рада
1. Палестинські території
2. Греція
3. Іспанія
4. Франція
5. Південна Корея

Олександр Снідалов. Український Інститут. Без права на помилку

Продовження табл. 2
Установа

Недержавні, але фінансуються з держбюджету

Державні
Країна

Італія

Іспанія

Португалія

Японія

Інститут Італійської культури
1. Німеччина
2. Франція
3. Канада
4. Польща
5. Аргентина
Інститут Сервантеса
1. Марокко
2. Італія
3. Німеччина
4. Франція
5. Британія
Інститут Камоенса
1. Мозамбік
2. Румунія
3. Іспанія
4. Британія
5. Франція
–

Туреччина

–

–

Недержавні з переважно
недержавним фінансуванням

Спільнота Данте Аліг’єрі
1. Аргентина
2. Швейцарія
3. Італія
4. Австрія
5. Нідерланди
–

–

–

–

–

Японський Фонд
1. Японія
2. США
Інститут Юнуса Емре
1. Косово
2. Боснія і Герцеговина
3. Албанія
4. Румунія
5. Німеччина

–

Таблиця 3. Стратегії впливу інститутів публічної дипломатії різних країн
Установа
Країна

Німеччина

Франція

Британія

Італія

Іспанія

Португалія

Недержавні

–

Французький Інститут:
зміцнення впливу у власних
колишніх колоніях та колишніх
колоніях суперників
–

Інститут Італійської культури:
зміцнення впливу у провідних
країнах Європи та країнах із
великим відсотком нащадків
італійських мігрантів
Інститут Сервантеса:
зміцнення впливу у провідних
країнах Європи та колоніях
суперників
Інститут Камоенса:
зміцнення впливу у провідних
країнах Європи та колишніх
колоніях

Недержавні, але фінансуються
з держбюджету

Недержавні з переважно
недержавним фінансуванням

–
Ґете-Інститут:
зміцнення впливу у провідних
країнах Європи та в середині
Німеччини. Централізована
структура
–
Французький Альянс:
децентралізована структура.
Увага до не франкомовних
країн, де є стійкий попит на
французьку культуру
–
Британська Рада:
комерційно орієнтована
централізована організація.
Увага до країн, де є стійкий
попит на британську культуру
–
Спільнота Данте Аліг’єрі:
задоволення попиту на італійську культуру в країнах із
великим відсотком італомовного населення
–
–

–

–
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Продовження табл. 3
Установа
Країна

Недержавні

Японія

–

Туреччина

–

Недержавні, але фінансуються
з держбюджету

Недержавні з переважно
недержавним фінансуванням

Японський Фонд:
увага до внутрішніх потреб та
союзників
Інститут Юнуса Емре:
зміцнення впливу у країнах з
великою кількістю турецьких
мігрантів та на територіях, що
входили до Османської імперії

–
–

ВИСНОВКИ
1. Створення потужних інституції публічної дипломатії характерно виключно для країн, що мали колонії або фазу
імперій у своєму минулому.
2. Залежно від цілей державної політики спрямованість діяльності цих інституцій може включати наступні задачі:
а) збереження впливу в колишніх колоніях (Франція, Португалія); б) культурна експансія в колоніях геополітичних
суперників (Франція, Іспанія); в) посилення впливу на території зі значною частиною етнічно або мовно спорідненого
населення (Італія, Туреччина); г) посилення впливу у власних країнах та країнах, що є геополітичними союзниками
(Німеччина, Японія, Франція).
3. Країни-засновники провідних інституцій публічної дипломатії відрізняються у політиці щодо інституцій, не залежних від держави. Більшість країн мають або державні, або залежні від держави громадські інституції (Німеччина,
Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Японія, Туреччина). Лише у Британії існує єдина інституція, не залежна від держави фінансово та адміністративно.
4. Деякі країни поєднують діяльність державних і недержавних інституцій публічної дипломатії, розмежовуючи
їхні пріоритети та стратегічні задачі (Франція), в той час як інші дозволяють перетинатись пріоритетам державних і
недержавних організацій (Італія).
5. Більшість інституцій досі діють відповідно до стратегічних задач, що були визначені ще під час їх утворення. Але
деякі кардинально змінювали стратегічні цілі впродовж свого існування, переважно під впливом політичних чинників. Так Британська Рада була заснована для протидії фашизму, а Ґете-Інститут мав первинною задачею збільшити
вплив у Німеччині та США.
6. Найефективнішими за розміром мережі, витратами на одне відділення та розподілом задач між різними інституціями можна вважати французькі організації публічної дипломатії, які є водночас найстаршими.

Коментарі та пропозиції до проекту
статуту Українського Інституту
Рекомендації автора базуються на досвіді громадської діяльності в українських середовищах
Польщі та Нідерландів, а також на досвіді участі в
ініціативах публічної дипломатії під час Революції Гідності та Голландського референдуму.
Нижченаведений аналіз Статуту УІ включає
такі аспекти:
– визначення протиріч у тексті;
– зауваження, тобто визначення зайвого або неправильного;
– доповнення, тобто визначення положень, яких
бракує.

Протиріччя
В параграфі 1.1 мова йде про сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері культури та інтеграції української культури до світового
простору. Натомість параграф 2.1 говорить про
презентацію наукових інновацій, інвестиційної й
туристичної привабливості та інтеграцію в мистецький, науковий та освітній простір. Є сенс визначитись чи фокус має бути на культурі чи все ж
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культура + наука + бізнес? Втім із подальшого
тексту випливає, що автори статуту мали на увазі
скоріше другий варіант.

Зауваження
Культурна дипломатія чи публічна дипломатія?
Параграф 2.2 говорить про популяризацію української культурної спадщини та сучасної культурної
індустрії засобами культурної дипломатії, але,
можливо, для цих цілей краще підійшло б ширше
поняття публічної дипломатії. Як не дивно, але
культурна дипломатія, можливо, не найкращий інструмент, коли метою є популяризація культури.
Культурна дипломатія передбачає використання
культурних проектів для досягнення економічних
та зовнішньополітичних цілей, тоді як публічна
дипломатія включає, крім іншого, такі інструменти, як дипломатія обміну та міжнародне мовлення
і дає в цілому більше можливостей коли йдеться
не тільки про економіку і політику, але й про культурний вимір.
«Участь у популяризації української мови за
кордоном», можливо, варто замінити на формулювання «провідна роль у популяризації україн-
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ської мови за кордоном», принаймні такими є очікування, пов’язані з Українським Інститутом, у
багатьох його прихильників. Отже, напрям діяльності УІ, який згадується в статуті як «створення і
впровадження програм вивчення української мови
за кордоном» є сенс включити до мети діяльності
як один з найбільш пріоритетних. Розвіяти сумніви в цьому питанні допоможе досвід подібних інституцій, заснованих іншими державами в контексті популяризації державної мови. Для прикладу, Іспанія в питанні вивчення іспанської мови як
іноземної визнає лише сертифікати, надані Інститутом Сервантеса. Подібну роль мають також Інститути інших країн. Надання УІ виключного права на сертифікацію української мови як іноземної
сприятиме активізації співпраці з УІ та посиленню його авторитету за кордоном.
У добу цифрової економіки нові форми донесення інформації виникають дуже швидко. Не
варто обмежувати діяльність УІ, передбачаючи,
що нею буде лише «координація та організація за
кордоном культурних заходів, експозицій, форумів, кінопоказів, концертів, вистав» до цього треба додати «та інших заходів».
Теза про «впровадження ефективної системи
фінансової підтримки програм активізації культурних зв’язків та обмінів» звучить дещо загрозливо. На думку відразу спадають непрозорі схеми
розподілу коштів, коли одні митці отримують
можливість поїхати, а інші ні, без огляду на ефективність поїздок. Відповідно до поточного проекту статуту, МЗС зможе вирішувати куди яким митцям їхати, а яким ні, хоч мистецтво – не найсильніша компетенція МЗС. Ефективний розподіл
коштів ще не означає ефективне їх використання,
тож замість запропонованого в поточній редакції
статуту механізму хотілось би бачити грантові
програми з прозорими умовами участі, які створюються профільним міністерством (Мінкульт,
Міносвіти чи Мінекономрозвитку). За такого підходу УІ надаватиме організаційну допомогу в
рамках цих програм, тоді як профільні міністерства матимуть можливість визначати цілі та завдання програм у межах своїх компетенцій, зокрема здійснюючи також «встановлення прозорих
критеріїв відбору кандидатів на отримання фінансової підтримки для поїздок та реалізації проектів». Останній аспект є дуже важливим, оскільки
дієві критерії відбору можуть бути встановлені
скоріше професіоналами з освітньої, культурної,
бізнесової галузі, ніж дипломатами або чиновниками МЗС. Подібний механізм фінансування діє в
Ґете-Інституті та Британській Раді.

Постанова Уряду № 165 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки
забезпечення міжнародного позитивного іміджу
України та здійснення заходів щодо підтримки
зв’язків з українцями, які проживають за межами
України» – редакція від 22.03, передбачає наділення українських дипмісій повноваженнями розпорядника коштів, що призначаються урядом на
створення позитивного іміджу України в світі.
Подібні рішення викликають занепокоєння з тих
самих причини, що і наведена вище цитата зі статуту УІ, яка стосується фінансової підтримки програм активізації культурних зв’язків. З огляду на
брак культурно-економічних компетенцій у складі
переважної більшості українських дипмісій, а також враховуючи той факт, що дипмісії мають обмеження на діяльність, що може розглядатись як
втручання у внутрішні справи країни перебування, результатом дії постанови № 165 може бути
неефективне використання виділених державних
коштів. З іншого боку, згадана постанова мала б
зовсім інше значення, характер і вагу, якби її метою була виключно підтримка зв’язків з українцями, які проживають за межами України. Коштів на
допомогу і взаємодію з місцевими громадами
дипмісіям справді хронічно не вистачає, особливо
в країнах, де чисельність українців відносно невисока. Включення до однієї урядової постанови і
роботи над іміджем України, і підтримки місцевих громад звісно дозволяє поставити позначку
«виконано» навпроти обох тем, втім реальні результати від цього не стануть кращими.
До тези про «створення бази даних культурних, інституційних контактів, постійний розвиток
та популяризацію українських інституцій, проектів та ініціатив за кордоном» необхідно додати також «створення бази медіаконтактів». Річ у тім,
що жодна ефективна культурна, наукова чи бізнесова PR-кампанія не можлива без широких та регулярних контактів з медіа. Також варто додати
медіа до тези про «взаємодію з державними
органами, органами місцевого самоврядування,
суб’єктами господарювання та організаціями громадянського суспільства». Крім цього, в тому ж
списку мають зазначатися наукові й освітні інституції, а також і українські конфесійні організації
за кордоном. Пункт 2.6, у якому йдеться про «невтручання в діяльність конфесій», є дуже важливим, але не менш важливо чітко зазначити необхідність співпраці з українськими конфесіями, що
існують за кордоном. Причина проста: дуже поширеною є ситуація, коли велика кількість кульвипуск 18
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турних проектів проводяться у приміщенні українських церков/костьолів, або за активної участі і
сприяння місцевих українських парафій. Ефективність такої співпраці багато в чому буде визначати успішність діяльності УІ в окремих країнах,
тож цей напрям, без сумніву, заслуговує на окремий рядок у Статуті.
З огляду на те, що, відповідно до пункту 2.4,
у фінансуванні УІ передбачається використання
спонсорських, меценатських, грантових коштів,
варто переглянути рішення про створення УІ як
державної структури. Оптимальною формою існування Інституту, що має перед собою задачу залучення коштів недержавного походження є NonGovernment Organization. Крім цього, формат
NGO дасть набагато більше гнучкості у прийнятті
рішення й організації діяльності, що може мати
вирішальне значення для ефективності роботи УІ.
У випадку, якщо формою організації буде обрана
NGO, пункт 5.2 треба змінити відповідним чином
і передати майно Інституту у власність громадській організації.
У випадку, якщо УІ все-таки постане як державна установа, тим більше не варто робити важливим
критерієм оцінки роботи УІ та його керівництва
відсоток залучених коштів відносно державного
фінансування, як це зазначається в пункті 2.5. Це
може призвести до того, що успішною діяльністю
буде вважатись великий грошовий оборот, пропускання великих сум коштів через рахунки Інституту.
Натомість важливим критерієм оцінки розвитку УІ
має бути медіарозголос заходів, подій та публікацій, організованих Інститутом, з урахуванням цільової аудиторії. Поточна ситуація з організацією
заходів публічної дипломатії за кордоном чітко показує, що найбільшим викликом є залучення іноземних громадян до участі в українських заходах, а
це ставить аспект PR на чільне місце в діяльності
УІ. Це має бути PR-організація, наукова організація, яка робить, можливо, не так багато, але дуже
якісно талановито й ефективно, особливо з огляду
на бюджетні обмеження.
З пункту 5.6 «Інститут має право відчужувати,
віддавати в заставу та оренду майнові об’єкти, що
належать до основних засобів, лише за попередньою згодою МЗС і, як правило, на конкурентних
засадах» варто прибрати лише два слова: «як правило». Відкрита, вільна конкуренція має бути єдиним правилом у цьому випадку.
Пункт 6.1.2, де йдеться про те, що «відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвер32
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дженого директором Інституту», може бути складно втілити на практиці. Він накладатиме певні
обмеження на можливість залучати спонсорські
та грантові кошти, оскільки юридична особа, що
їх залучатиме, буде українською державною установою. Річ у тім, що законодавство різних країн
часто має такі відмінності, що створити цілісні
внутрішні процеси в одній юридичній особі,
з урахуванням відмінностей місцевого законодавства, може бути надто складно. Бюрократизація
процесів прийняття рішень в середині УІ може
суттєво знизити його ефективність. Можливо,
є сенс робити УІ менш централізованим але більш
гнучким, дозволивши відокремленим підрозділам
мати статус юридичної особи, засновником якої
був би УІ. Така практика є стандартом для інституцій, що покладаються не тільки на державне фінансування.
У пункті 8.1 згадується про конкурсний відбір
на посаду директора УІ, але нічого не згадується
про принципи формування конкурсної комісії,
яка буде оцінювати кандидатів. Без включення
цього аспекту до тексту статуту довіра суспільства до результатів такого відбору може бути
низькою.
Пункт 8.4.2 варто розширити, додавши до Наглядової Ради представників Міносвіти та Мінекономрозвитку. Річ у тім, що до спектра діяльності УІ включені такі аспекти, як наукові інновації та міжнародні інвестиції. Присутність у
Наглядовій Раді представників відповідних міністерств буде запорукою відповідності діяльності
Інституту державній політиці в цих галузях. Крім
того, варто змінити пункт 8.4.1, вказавши, що
склад Наглядової Ради має бути затверджений рішенням уряду. Підставою для цього є тісний
зв’язок діяльності УІ з роботою цілого ряду різноманітних міністерств.
Важливою поправкою є зміна пункту 8.5, в якому йдеться про вплив Наглядової Ради на рішення
Директора УІ. Вкрай важливо, щоб у повноваження Наглядової Ради не входило скасування конкретних рішень Директора. Наглядова Рада повинна мати можливість звільнити Директора, якщо
для цього є підстави, але вона не повинна мати
можливості втручатися в операційну діяльність
УІ, оскільки це ставить Директора в залежність
від консенсусу Наглядової Ради з великого спектра тактичних питань, що в перспективі може
призвести до суттєвого сповільнення або навіть
блокування діяльності УІ. Компетенцію Наглядової Ради варто обмежити доступом до усіх доку-
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ментів УІ, можливістю ініціювання чергового та
позачергового аудиту діяльності, та можливістю
аргументованого подання на дострокове припинення повноважень Директора УІ, яке затверджується прем’єр-міністром.

Доповнення
До пункту 2.6 варто додати тезу про «пріоритетність української культури з обов’язковим дотриманням прав культурних меншин України».
Можна передбачити, що в рамках гібридної інформаційної війни вже готуються методички про
«бандерівський пропагандистський орган українських фашистів». Ця загроза повинна бути взята
до уваги при плануванні комунікацій на всіх рівнях створення УІ.
Важливий аспект, якого наразі немає в тексті
статуту, полягає у моніторингу інформаційного
простору (ЗМІ, соціальні мережі, і т. д.) з метою
оцінки впливу заходів УІ на цільову аудиторію.
Відсутність чітких критеріїв успішності тих чи інших подій публічної дипломатії негативно вплине
на ефективність установи в цілому. Така методика
оцінки має обов’язково включати в себе періодичну і чітко структуровану моніторингову звітність
по кожному проведеному заходу.
Окремо варто розглянути можливість діяльності УІ на звільнених від окупації територіях.
Практика використання Інститутів культури з метою реінтеграції територіальних спільнот мала
поширення у Франції та Німеччині. Для України
цей напрям є актуальним у контексті звільнення
Криму та Донбасу, де УІ може стати потужним
агентом впливу, який забезпечить відновлення
культурних, освітніх та бізнесових зв’язків.
Встановлення партнерських відносин з існуючими культурними та освітніми діаспорними
організаціями варто виписати в статуті більш
детально. Партнерські угоди зі школами, інститутами, культурними центрами закордонних українських громад можуть суттєво розширити географічну присутність УІ, що є вкрай важливим аспектом з огляду на обмеженість фінансових
ресурсів на відкриття нових філіалів. Для прикладу, в Британії вже давно й успішно діє місцевий
Український Інститут. Іншим прикладом є Нідерланди, де діють п’ять українських шкіл, які, за
умови відсутності філії УІ в цій країні, можуть за-

безпечити локальну присутність Інституту саме з
допомогою партнерських угод.

Ключові зміни до статуту
Підсумовуючи, пропоную вашій увазі список
ключових поправок, які, на думку автора, є надзвичайно важливими для забезпечення успішної
роботи Українського Інституту:
1. Форма власності.
NGO з державним наглядом і контролем, що
здійснюється МЗС, Міносвіти, Мінкультури, Мінекономрозвитку. Формат NGO дасть набагато
більше гнучкості у прийнятті рішень і організації
діяльності, що може мати вирішальне значення
для ефективності роботи УІ.
2. Звітність і оцінка діяльності.
Моніторинг медіарозголосу та моніторингова
звітність. Оцінка діяльності виключно за фінансовими результатами не дасть можливості визначити реальну ефективність роботи УІ.
3. Фінансування.
Виведення фінансування освітніх, культурних та
наукових програм за межі відповідальності Інституту. МЗС не має профільних компетенцій у галузі
культури, науки чи освіти, відповідно не може ефективно оцінювати подання на відповідні програми.
4. Співпраця.
Акцент на співпраці з медіа, українськими конфесіями за кордоном. Без тісної співпраці з медіа
ефективний піар неможливий. Без тісної співпраці з закордонними парафіями організувати щось
часто буде набагато важче. Включення до статуту
поняття «партнерської угоди», яка дозволить суттєво розширити географічну присутність УІ.
5. Зазначення в статуті перспективи діяльності
УІ на звільнених від окупації територіях.
6. Встановлення на законодавчому рівні монополії УІ на сертифікацію рівня володіння українською
мовою як іноземною, що визнається Україною.
Яким постане Український Інститут? Відповідь на це запитання отримаємо зовсім скоро.
А поки в наших силах робити все можливе, аби
голос громадськості чітко й аргументовано сформулював свої очікування щодо УІ та запропонував
конкретні шляхи досягнення поставлених цілей.
Автор закликає усіх, хто розуміє цінність і значення Українського Інституту, долучитися до громадського обговорення.
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