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ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТОГЕННОСТІ КРАЇН

У статті розкриваються питання економічної дипломатії як актуальної форми забезпе-
чення національної безпеки та інструменту подолання конфліктогенності країн.
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Вступ. Економічна дипломатія набуває особливого значення з урахуванням 
геополітичних, геоекономічних процесів сучасності та місця в них України. 

враховуючи функції економічної дипломатії, спрямовані на захист економічних ін-
тересів країни, сприяння розвитку торговельно-економічних зв’язків, залученню іно-
земних інвестицій у пріоритетні сфери економіки і виконанню міжнародних догово-
рів країни, тощо основним пріоритетом сучасної економічної дипломатії є забезпечен-
ня безпеки країни. 

Аналіз використаних джерел. Економічну дипломатію сьогодні досліджують і 
аналізують такі відомі вчені, як в.А. вергун, Р.о. заблоцька, і.Д. іванов, о.Є. Ліха-
чов, Л.М. Капіца, в. Ніжник, Т.в. зонова, о. сагайдак, К.А. Фліссак, А. Г. савойский,  
в.Д. Щетинін в контексті її ролі та значення, механізмів функціонування, доцільності, 
переваг та економічних вигід від її реалізації. Роль економічної дипломатії у зовніш-
ньоекономічній діяльності країни вивчала в.М. Барановська. в.А. вергун проаналі-
зував потенціал економічної дипломатії як фактора реалізації зовнішньоекономічних 
пріоритетів України. 

серед вітчизняних та зарубіжних вчених-дослідників проблематиці міжнародної 
торгівлі та зовнішньоекономічних відносин приділяли увагу о.в. Шкурупій, Т.М. ци-
ганкова, Е.А. зінь, К.А. Фліссак. 

Мета статті – розкрити теоретичні аспекти особливостей економічної дипломатії 
як потужного інструменту подолання конфліктогенності країн.

Викладення основного матеріалу. Креативна дипломатія – творчий підхід до 
ведення та взаємодії в міжнародних відносинах, рішення певних міжнародних завдань, 
що не підлягає традиційним правилам. Креативна економічна дипломатія може бути 
і агресивного, і миролюбного характеру. Наприклад, пінг-понгова дипломатія – обмін 
гравців Китаю і сША в настільний теніс в 1970 р. Підготовка до візиту Р. Ніксона до 
КНР готували американські дипломати, які секретно відвідували Китай з командами з 
тенісу – приклад доброзичливої дипломатії. відома «дипломатія канонерок» – приклад 
агресивних дипломатичних дій. 

«Економічний інтерес допомагає забути дипломатичні непорозуміння» – син 
цзиньпін. Китайской лідер є прикладом креативної доброзичливої економічної дипло-
матії: на його прикладі можна побачити перехід від традиційної позиції очікування 
країни до активної, пов’язаної із збільшенням міжнародної участі КНР.

в сучасних умовах, коли дипломатія набуває нових рис та потребує новітніх під-
ходів, важливим стає поєднання досвіду та нетрадиційних форм дипломатії (табл. 1, 2).

Українська економічна дипломатія є основою реалізації її зовнішньої політики. 
Традиційні форми реалізації дипломатії із застосуванням креативних, нетрадиційних 
форм є запорукою успіху та розвитку. 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика нової та традиційної дипломатії*

Показник нова дипломатія традиційна дипломатія
інструменти реалізації Медіадипломатія, соціальна дипломатія Непублічні домовленості
Характер Публічна Прихована, кулуарна
учасники офіційні особи, громадяни офіційні особи
Характер прийняття 
рішень

Двосторонній, зворотній односторонній

*складено автором.

Таблиця 2 
Оцінка взаємозв’язку та взаємодоповнення сучасної  

та традиційної економічної дипломатії*

переваги
– Авторитет, напрацьований роками;
– вибудована система роботи;
– Розвиток торговельно-економічних і інвестиційних відносин

Загрози
Не виявлено

Можливості
– Швидке просування ідей та рішень у суспільстві;
– Тісний взаємозв’язок суспільства і держави; 
– Розвиток медіадипломатії;
– використання досвіду

недоліки
Не виявлено

*складено автором.

Політико-дипломатичні обставини та реалії сьогодення як в Україні, так і в Євро-
пі, наштовхують нас на роздуми і спонукають поставити перед суспільством гострі по-
літичні та економічні питання. Події навколо України довели до логічного завершення 
геополітичну ерозію тієї системи міжнародних відносин, яка існувала з моменту розпа-
ду сРсР та нетривалої існуючої постбіполярної системи світоустрою [6]. 

Антикризові процеси з боку держави здійснюються шляхом використання інстру-
ментів організаційно-економічного, нормативно-правового впливу, які спрямовані на 
захист суб’єктів національного ринку від кризових явищ. 

Економічна дипломатія спрямована на виконання цілей і завдань торговельної 
політики, захист внутрішнього ринку від кризових впливів у світовій економіці, над-
то жорсткої іноземної конкуренції, різкого зростання імпорту та інших несприятли-
вих умов для розвитку національної економіки, а також захист прав та економічних ін-
тересів, вітчизняних підприємств та інших суб’єктів господарювання за кордоном [8].

враховуючи, що реалізація принципів економічної дипломатії пов’язана зі здій-
сненням торговельної політики держави, питання антикризової функції економічної 
дипломатії набуває особливої актуальності. Кризові процеси обумовлюються різким 
загострення суперечностей, які виникають у процесі взаємодії окремих суб’єктів світо-
господарських зв’язків. Покликання дипломатії – забезпечення національної безпеки 
держави шляхом ведення переговорів. іншими словами, певна антикризова політика 
для зменшення або скасування гострих кутів у співпраці двох або більше сторін. Еко-
номічна дипломатія – це особливий фундаментальний антикризовий інструмент, тому 
що спрямована саме на економічні інтереси країни. Прикладом може бути введення 
економічних санкцій та відповідна реакція на них, яка призводить до їх скасування, 
зменшення або збільшення.

У сучасних умовах функції економічної дипломатії обумовлюються, в першу чер-
гу, розвитком і модернізацією структури світової економіки на всіх рівнях: глобаль-
ному, національному, регіональному. У міру поглиблення глобалізації дипломатич-
не спрямування експорту піднялося до рівня торгово-економічного або економічного 
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управління національними інтересами за кордоном на всіх стадіях: порядок входження 
національних елементів у закордонну економіку, забезпечення гарантій, організація під-
тримки національним фірмам і окремим суб’єктам з розвитку і зміцнення закордонних 
позицій національної економіки, формування механізмів регулювання суперечок [6]. 

забезпечення національного інтересу і захист національної безпеки залишають-
ся пріоритетними завданнями економічної дипломатії; вони органічно містять у собі 
позиції своїх національних факторів на світовому ринку, що розширюється. важливо-
го значення набуває здатність економічної дипломатії працювати у випереджальному 
режимі, забезпечувати політичний заділ для просування економічних інтересів. осно-
вними для економічної дипломатії стають поняття поєднання національного виробни-
цтва, традицій, національних пріоритетів. Економічна дипломатія не тільки допомагає 
вирішенню поточних і орієнтованих на найближче майбутнє завдань, але також впли-
ває на характер оцінок навіть віддалених суспільно-економічних перспектив.

в сучасних умовах у дипломатії України формується багатосторонній характер, 
економічна дипломатія набуває креативних форм реалізації. Традиційні форми реалі-
зації дипломатії із застосуванням креативних, нетрадиційних форм є запорукою успі-
ху та розвитку. 

в нових умовах прояву креативних форм дипломатії створюються передумови 
для інших підходів щодо вирішення завдань, які ставляться перед економічною дипло-
матією. вирішення даних проблем потребує інформаційних, інноваційних, культурних 
та інших засад для застосування антикризових дій.

Антикризові процеси з боку держави здійснюються шляхом використання  
інструментів організаційно-економічного, нормативно-правового впливу, які спрямо-
вані на захист суб’єктів національного ринку від кризових явищ. 

одним з головних завдань економічної політики держави є визначення та форму-
вання власної моделі економічного розвитку відповідно до сучасного стану економі-
ки країни, її ресурс ного потенціалу (трудових й природних ресурсів, науково-технічної 
бази), особливостей соціально-політичних відносин, ступеня участі країни в міжнарод-
ному поділі праці, її геополітичного положення. У практиці державного управління 
модель економічного розвитку має назву «стратегія економічного розвитку».

стратегію економічного розвитку країни можна визначити як економічну політи-
ку уряду, розраховану на тривалий термін, спрямовану на досягнення основної мети 
соціально-економічного розвитку. значення економічної складової зовнішньої політи-
ки держави постійно зростає. це пов’язано із сучасними світовими тенденціями – гло-
балізацією та інтеграцією національних економік у світове господарство. 

Нові глобальні виклики та світові економічні кризи обумовлюють трансформа-
цію міжнародних політичних та економічних відносин. Розвиток сучасної міжнарод-
ної економічної системи характеризують дві протилежні тенденції: постійне зростан-
ня конкуренції та спроби перерозподілу сфер впливу та ринків серед основних акторів; 
розвиток міжнародної кооперації, створення міжнародних організацій різного рівня.

Роль держави, як і раніше, залишається суттєвою, проте кількість акторів на «ди-
пломатичній арені» збільшується і розподіл сил між ними та набір інструментів зміню-
ються. У сучасних умовах грань між зовнішньою і внутрішньою політикою поступово 
зникає, деякі внутрішні проблеми, зокрема економічного характеру, окремих країн мо-
жуть бути успішно вирішені на рівні міжнародної співпраці.

зовнішня політика ж являє собою діяльність держави за межами її політичних 
кордонів, або весь комплекс рішень і дій держави, що належать до зовнішнього сфері 
його діяльності. У розпорядженні держави є інструменти і методи, за допомогою яких 
вона реалізує свої зовнішньополітичні завдання. інструменти і методи реалізації зо-
внішньополітичних завдань взаємопов’язані і являють собою статичний і динамічний 
аспекти однієї реальності.

виклики сучасності, а також процеси глобалізації, з одного боку, та інтеграції на-
ціональних економік у світове господарство – з іншого, зумовлюють економізацію зо-
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внішньої політики. Економізація зовнішньої політики обумовлена такими факторами: 
зростання обсягів світової економіки та глобалізація (збільшення кількості економіч-
них операцій транскордонного та наднаціонального характеру); загострення проблем 
глобального характеру (продовольча безпека, зміни у кліматі, загрози для навколиш-
нього середовища, епідемії, міжнародний тероризм тощо). вирішення цих проблем по-
требує консолідації міжнародних зусиль та ресурсів; поява на міжнародній арені таких 
акторів, яких ТНК, громадські організації та ін., та їх вплив на зовнішню та внутрішню 
політику держав; процес міжнародної регіональної інтеграції та створення регіональ-
них економічних інтеграційних об’єднань [7].

внаслідок цих процесів потребує активізації діяльності дипломатичної служби 
за кордоном, спрямована на просування економічних інтересів національного бізнесу 
країни за її межами. У сучасних умовах державам необхідно постійно вдосконалювати 
традиційно використовувані інструменти і засоби міжнародної співпраці, але переду-
сім існує потреба у розробці нових форм, методів та інституцій, які б могли адекватно 
відповідати змінам і тенденціям розвитку зовнішньоекономічних контактів та дозво-
лили б сформувати механізм ефективного вирішення проблем і врегулювання супере-
чок, які постійно виникають. систему таких інструментів і методів являє собою еконо-
мічна дипломатія, значення якої в останні роки суттєво зросли.

Модель мирної (дипломатичної) взаємодії держав закріплена за допомогою комп-
лексу інституціональних (формальних, кодифікованих, і неформальних) заходів (між-
народних і дипломатичним правом, дипломатичним етикетом, усталеними диплома-
тичними традиціями і т.д.), що визначають і регламентують форми і способи взаємо-
дії держав.

Традиційною сферою дипломатичної діяльності є міждержавні політичні відно-
сини. основним завданням дипломатії в даній сфері і національної, і багатосторонньої 
є забезпечення миру і безпеки.

зростання взаємозалежності країн, викликаної поглибленням міжнародного по-
ділу праці, зрощенням національних економік у результаті транснаціоналізації госпо-
дарської діяльності радикально змінили умови співіснування держав, підвищивши їх 
вразливість від зовнішніх факторів. У результаті з’явилися нові загрози національній і 
міжнародній безпеці, контроль над якими або зниження ризику яких практично не під 
силу одній державі або групі держав. Більш того, природа цих нових загроз відрізня-
ється від природи традиційних загроз національній безпеці [7].

враховуючи об’єктивні перешкоди, що стоять перед сучасною національною ди-
пломатією, можна, таким чином, визначити її мету: основною метою національної ди-
пломатії є досягнення мирним шляхом максимально наближеного до ідеалу способу 
вирішення зовнішньополітичної завдання, поставленого державою перед національ-
ною дипломатією.

інструментами дипломатії є: діалог; переговори; організація та підтримання кон-
тактів (візити, обмін делегаціями та ін.); поширення і збір інформації, правові інстру-
менти, і т.д. У цих процесах особливе місце займає держава.

інструментами багатосторонньої дипломатії є міжнародні, регіональні і міжрегі-
ональні організації, до функцій яких входить субстантивне і технічне обслуговування 
країн-членів, включаючи підготовку аналітичних матеріалів, раннє оповіщення, моні-
торинг, надання технічної та економічної допомоги, організація зустрічей, конферен-
цій та ін.

Економічні реалії останніх років переконливо свідчать про підвищення ролі між-
народної інтеграції та кооперації у загальному процесі розвитку світового співтовари-
ства, посилення загальносвітової тенденції формування єдиного глобального госпо-
дарства.

важливою особливістю сучасного світового розвитку є міцний зв’язок між струк-
турою і процесом трансформації світової економіки. зовнішня політика держав все 
більшою мірою формується під впливом структурних і динамічних процесів, що від-
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буваються у світовій економіці. Межі між «внутрішнім» і «інтернаціональним» у сві-
товій політичній системі стираються. Транснаціональні потоки товарів, послуг, робо-
чої сили, туристів, інформації, ідей і цінностей стають все більш потужними. зовніш-
ньоекономічний і зовнішньополітичний аспекти національних стратегій розвитку ста-
ють взаємозалежними і постійно взаємодіють.

сферою реалізації економічної дипломатії є: підтримка національного бізнесу за 
кордоном, відстоювання національних економічних інтересів, забезпечення підписан-
ня взаємовигідних торговельно-економічних контрактів, врегулювання торговельних 
суперечок та вжиття заходів щодо їх попередження, формування сфер впливу держави 
за її межами, гарантії економічної безпеки держави. 

Висновки. Державне управління зовнішньоекономічних процесів є необхідною 
умовою успішного досягнення результату. Разом з тим надмірне втручання держави в 
економічні процеси призводить до їх порушення та не створює умов для розвитку кон-
курентоспроможності економіки. Реалізація принципів економічної дипломатії здій-
снюється суб’єктами на міжнародному, національному рівнях. окрім державних – мі-
ністерства закордонних справ, міністерств економіки, фінансів, оборони, агропромис-
лового комплексу та ін. – в цьому задіяні і місцева влада, регіональні об’єднання, не- 
урядові організації, промислові і торгові об’єднання, фірми і окремі бізнесмени.

Державна функція є невід’ємною складовою підтримки національного бізнесу, 
просування експорту, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 
Разом з тим вплив її має бути мінімальним і характеризуватися підтримкою та ство-
ренням сприятливих умов для реалізації принципів економічної дипломатії, тим самим 
спонукаючи суб’єкти економічних відносин до самостійної чесної конкуренції та за-
безпечення економічної безпеки країни.
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