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КУВЕЙТСЬКИЙ ВИМІР ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Для захисту та просування 
інтересів держави, окрім економічних і військо-
вих ресурсів, важливим також є комунікативний 
ресурс: інформація про культуру, історію, освіту, 
науку, досягнення держави. Комунікація дозво-
ляє впливати, переконувати та формувати думку 
закордонної авдиторії. Як зазначає Й. Меліссен, 
формування іміджу, пропаганда та інша діяль-
ність, яка пов’язана з публічною дипломатією, 
бере початок тоді, коли з’являється традиційна 
дипломатія. Навіть у стародавні часи правителі 
та їхні представники ніколи повністю не ігнору-
вали потенціал громадської думки на землях за-
кордоном [27, c. 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
даної теми, виділення невирішених раніше ча-
стин загальної проблеми, котрим присвячуєть-
ся означена стаття. Обґрунтуванням загальних 
аспектів публічної дипломатії присвячено праці 
Дж. Воллера, Г. Туха, П. Шарпа, Д. Крукеберга, 
М. Вуйнович, Д. Макквейла, Й. Меліссена та ін. 
Дослідженням публічної дипломатії з точки зору 
«м’якої», «жорсткої» та «липкої» сили займа-
лися Дж. Най, Б. Хокінг, В. Мід. Інтегрований 
підхід до публічної дипломатії став центральним 
аспектом у наукових доробках Ґ. Ґолана, С. Янґа. 
Крім того, у статті розглянуто модель морально-
сті, естетики, сили та релевантності (С. Анголт), 
інформаційно-реляційна модель (Р. Захарна), 
модель взаємного контролю, задоволення, довіри 
та відданості (Л. Гон, Дж. Ґруніґ), модель публіч-
ної дипломатії під час міжнародних конфліктів 
(Е. Пратканіс). Дослідження О. Балануци, О. Се-
геди та В. Смолянюка присвячено публічній ди-
пломатії України у Державі Кувейт загалом та ді-
яльності дипломатичної установи зокрема.

Формулювання мети статті. Мета статті поля-
гає у дослідженні пріоритетів публічної диплома-
тії України у Державі Кувейт. Відповідно до мети 
було окреслено таке коло завдань: 1) визначити 
виміри, моделі та пріоритети публічної диплома-
тії; 2) дослідити цілі та інструментарій публічної 
дипломатії України у Державі Кувейті 3) окрес-
лити проблеми публічної дипломатії України 
в Кувейті та шляхи їх розв’язання. Дослідження 
здійснено з використанням методів порівняльного 
аналізу, контент-аналізу та узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Основні моделі публічної дипломатії. Розмеж-

ування «м’якої» та «жорсткої» сили стало клю-
човим серед дослідників і теоретиків публічної 
дипломатії. «Жорстку» (hard power) або військо-
ву силу намагаються обмежити, а «м’якій» силі 
(softpower), яка включає культуру, ідеали та цін-
ності, навпаки, посилюють роль у здійсненні пу-
блічної дипломатії [21, c. 33]. У той же час, В. Мід 
стверджує, що неможливо не враховувати у цьому 
аспекті «липку» силу (sticky power) або силу еко-
номічної привабливості [26]. «М’яка сила» держа-
ви ґрунтується на трьох ресурсах: культури (там, 
де вона є привабливою для інших), її політичних 
цінностях (якщо вони відповідають цінностям 
закордоном) та її зовнішній політиці (якщо її роз-
глядають законною та такою, яка має моральний 
авторитет) [28, c. 97].

Публічна дипломатія охоплює вплив публіч-
ного ставлення щодо формування та здійснення 
зовнішньої політики за допомогою формування 
громадської думки в інших державах, взаємодії 
між приватними групами та інтересами однієї 
групи з іншою, комунікації між дипломатами та 
іноземними ЗМІ, а також міжкультурної кому-
нікації [33, c. 24]; є «процесом комунікації уря-
ду з іноземною громадськістю з метою поширити 
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розуміння його національних цілей та політики» 
[32, c. 3]; є «процесом, за допомогою якого пря-
мі відносини між людьми у державі спрямовані 
на розвиток інтересів та розширюють цінності 
тих, кого представляють» [29, c. 106]; управляє 
комунікацією між дипломатичними акторами, 
включаючи держави та недержавних акторів, 
які мають на меті просувати національні інте-
реси серед громадськості закордоном через різні 
канали комунікації [24]; означає спроби держав 
отримати підтримку та сприятливий імідж серед 
громадськості інших держав, зазвичай завдяки 
здійсненню управління новинами та детально за-
планованих ініціатив з метою сприяння форму-
ванню позитивного враження [25, c. 568].

Дж. Най пропонує розглядати публічну ди-
пломатію у трьох вимірах: щоденна комунікація, 
стратегічна комунікація та розвиток довготрива-
лих відносин з ключовими особами. Перший ви-
мір – щоденна комунікація, яка охоплює пояснен-
ня рішень внутрішньої та зовнішньої політики. 
Після прийняття рішень посадові особи держави 
присвячують підготовці того, що вони повинні роз-
повісти ЗМІ. Саме іноземні ЗМІ є важливими для 
першого етапу публічної дипломатії, оскільки під 
час кризових ситуацій можна швидко реагувати 
на розповсюдження оманливої інформації та не-
правдиві обвинувачення. Другий вимір охоплює 
стратегічну комунікацію щодо розробки ключо-
вих тем. У рамках цих тем на наступний рік пла-
нуються символічні заходи, зустрічі та ініціативи 
з метою підсилення певної державної політики. 
Розвиток довготривалих відносин з ключовими 
особами за допомогою грантів, обмінів, тренінгів, 
семінарів, конференцій та доступу до ЗМІ є тре-
тім виміром публічної дипломатії. Усі три виміри 
публічної дипломатії сприяють створенню при-
вабливого іміджу держави, що може допомогти 
пришвидшити досягнення запланованих цілей 
[28, c. 101–102].

Л. Гон та Дж. Ґруніґ розробили модель публіч-
ної дипломатії, яка має чотири виміри: взаємний 
контроль, задоволення, довіру та відданість. Вза-
ємний контроль полягає у тому, що у процесі при-
йняття рішень думка кожної сторони відобража-
ється у фінальному рішенні у певній мірі. У добре 
встановлених відносинах сторони повинні відчу-
вати певний ступінь контролю одна над одною, 
навіть якщо існує певний дисбаланс сил. Рівень 
задоволення часто збільшується при отриманні 
винагороди та зменшується через витрати з під-
тримання відносин [22]. Довіра є ступенем впев-
неності сторін одна в одній та їхньому бажанню 
відкритись одна одній через відкриту, симетричну 
та етичну комунікацію. Відданість означає міру, 
в якій сторони відносин відчувають пов’язаними 
одна з одною, а також рівень їхнього бажання під-
тримувати відносини [23, c. 3].

Ґ. Ґолан та С. Янґ досліджують інтегрований 
підхід до публічної дипломатії, яка містить ко-
ротко, середньо та довгострокові перспективи. 
Реляційна модель охоплює довгострокові зусилля 
державних органів, корпорацій і неурядових орга-
нізацій щодо управління відносинами з метою фор-
мування та підтримання взаємовигідних відносин 
з іноземною громадськістю. До такої діяльності 
традиційно відносять програми «м’якої» сили, 
наприклад, допомога, програми розвитку та обмі-
ну. Медіаційна модель передбачає спроби держави 
формувати свої рамки та впливати у глобальних 
ЗМІ, що складає короткострокову перспективу. 
У свою чергу, національний брендинг і репутація 
держави грають важливу роль місточка між ко-
роткостроковою медіаційною та довгостроковою 
реляційною публічною дипломатією [18, c. 4].

Публічна дипломатія зосереджена на наці-
ональному іміджі держави та пов’язана з наці-
ональним брендом. У зв’язку з цим С. Анголт 
дослідив модель моральності, естетики, сили 
та релевантності у публічній дипломатії. Мо-
ральність пов’язана з тим, чи ми приймаємо та 
схвалюємо державу, а саме: політичних лідерів, 
населення, державні та комерційні інституції. Ес-
тетика є мірилом того, чи держава (з точки зору 
її населення, архітектури, природного середови-
ща, культури, їжі тощо) є привабливою для очей, 
у деякий випадках – і для інших органів чуття. 
Люди тяжіють до асоціації краси з чеснотами та 
багатством. Естетичне сприйняття ґрунтується на 
чотирьох категоріях: культура, природне середо-
вище, люди, артефакти. Сила полягає у сприйнят-
ті держави як такої, яка може впливати на між-
народну громадську думку військово, економічно 
та медійно. Релевантність означає, що емоції, ро-
зум, краса та докази є незмінними умовами для 
зміни громадської думки, але цього недостатньо. 
По-перше, громадськість повинна бути готовою 
для прийняття змін та перегляду своєї думки. 
По-друге, ці умови мають відбуватися послідовно 
та протягом довгого періоду часу [14, c. 198–201].

Відповідно до цієї моделі можна виокремити 
такі інструменти національного брендингу: про-
моція туризму, культурні відносини, промоція 
інвестицій, промоція освіти, наукова диплома-
тія, залучення талантів тощо. Промоція туризму 
є важливою для естетичного сприйняття країни, 
якщо вона має привабливі ландшафти, артефакти 
та народи. Культурні відносини поєднують есте-
тику та мораль. Освіта, наука, залучення талантів 
є основними інструментами моральної сили. Про-
моція інвестицій, хоча і має невеликий вплив на 
громадськість, є найважливішим інструментом 
публічної дипломатії [14, c. 202].

Для формування позитивного іміджу держави 
необхідні систематичні та планомірні дії держав-
них інституцій, ЗМІ та експертів за допомогою 
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таких кроків : повне охоплення усіх каналів ко-
мунікації (телебачення, радіо, Інтернет, блоги); 
використання іміджу (харизми) політичних ліде-
рів; використання національної символіки у диза-
йні продуктів на експорт; підтримка громадян за 
кордоном; проведення іміджевих кампаній, твор-
чих конкурсів, зустрічей з відомими науковими 
та культурними діячами; участь та проведення 
спортивних подій світового масштабу [3, с. 39].

Р. Захарна досліджує інструментарій публічної 
дипломатії з двох аспектів: інформаційного та ре-
ляційного. Інформаційний аспект полягає у тому, 
що інформація збирається та використовується 
з метою промоції політики, просування політич-
них інтересів, покращення іміджу та залучення 
громадськості. Особливостями інструментарію 
в інформаційному аспекті є стратегії створення 
повідомлень; контроль планування, впроваджен-
ня та оцінки ініціативи; обмежена взаємодія між 
політичним спонсором та цільовою авдиторією 
(авдиторія грає пасивну роль у плануванні, впро-
вадженні або змісту інформації); різноманітність 
каналів комунікації для поширення інформації 
(друковані, аудіовізуальні та Інтернет ЗМІ, а та-
кож міжособистісне спілкування). Реляційний ас-
пект передбачає визначення та побудову відносин. 
Інструменти цього аспекту мають на меті знайти 
спільні риси або взаємні інтереси з громадські-
стю за допомогою певної форми міжособистісного 
спілкування [34, c. 87–91].

Кувейт та публічна дипломатія. У рамках полі-
тичної та військової безпеки основною ціллю Ку-
вейту є виживання держави, стабільність і єдність 
політичної системи. Щодо арабської ідеології та 
ісламських цінностей, то Кувейт у зовнішній полі-
тиці намагається балансувати та уникати правих 
(консерваторів або традиціоналістів) і лівих (на-
ціоналістів або арабських радикалів) політичних 
спектрів [15]. Цікавим є той факт, що політична 
організація суспільства у країнах Перської зато-
ки характеризується трайбалізмом та принципа-
ми ісламу. Релігійні інституції відіграють важли-
ву роль у суспільстві, а релігійні лідери та групи 
пришвидшують або затримують політичний роз-
виток держави [17, c. 55]. Наприклад, трайбалізм 
у тіньовому уряді Кувейту (неформальна система) 
здійснює політику разом з державними структу-
рами, які закріплені у законодавстві та конститу-
ції [31, c. 90].

Місія інвестувати та ділитися національним 
багатством з менш успішними арабськими та му-
сульманськими державами пов’язана зі спільною 
ментальністю та ідентифікацією з арабським та 
ісламським світом, а також через величезні запа-
си нафти [15]. Тому Держава Кувейт намагаєть-
ся виконувати роль «нішевої дипломатії» у сфері 
гуманітарної допомоги та інвестиціях в арабські 
та ісламські держави, а також держави третьо-

го світу. «Нішева» дипломатія часто асоціюєть-
ся з малими державами. Проте, також є харак-
терною для держав, які мають значні розміри та 
можливість здійснювати певні важливі ролі на 
міжнародній арені, наприклад, військовий або 
інший персуазивний вплив, або виступати посе-
редниками між іншими державами [20, c. 67]. 
Е. Пратканіс виокремлює трьох акторів у війні у 
Перській затоці у 1990 році, які намагалися вли-
вати на серця та думки світової спільноти. Саддам 
Хусейн намагався продемонструвати світу, що 
він є жорстким диктатором, який не є винним у 
злочинах. З цією метою він намагався контролю-
вати інформацію завдяки цензурі; захоплювати 
заручників західних держав; за допомогою жур-
налістів CNN розповідати про бомбардування, які 
начебто здійснювали сили коаліції. Влада Держа-
ви Кувейт, з іншого боку, намагалася представити 
свій імідж як хорошої та порядної жертви. З цією 
метою були спроби зобразити Кувейт як відкрите 
та демократичне суспільство, де, на відміну від 
інших арабських держав, жінкам дозволено во-
дити автомобілі; поширювалися історії про жор-
стокість іракських військових; контролювався 
інформаційний потік, де відео кувейтського руху 
опору, що були дуже затребуваними західними 
ЗМІ, були основним джерелом інформації. США, 
у свою чергу, мали на меті продемонструвати стра-
тегію лідерства, коли світ об’єднався проти агресії 
Саддама Хусейна. З цією метою вони підтриму-
вати кувейтський уряд; транслювали, що світові 
лідери виступили проти дій Хусейна [30, c. 112].

Публічна дипломатія України в Державі Ку-
вейт. Відповідно до Стратегії публічної диплома-
тії МЗС України на 2021–2025 рр., виокремлено 
такі 7 основних напрямів публічної дипломатії 
України: культурна, економічна, експертна, ку-
лінарна, науково-освітня, спортивна та цифрова 
[10, с. 11–15]. Держава Кувейт у цьому докумен-
ті згадується у переліку пріоритетних держав у 
різних напрямках публічної дипломатії, зокрема, 
для залучення інвестицій; просування освітніх 
можливостей; просування туристичного потенці-
алу; для цифрової дипломатії [10, с. 27].

Інформаційний інструментарій публічної ди-
пломатії України у Державі Кувейт охоплює такі 
основні напрями: економічна, експертна та циф-
рова дипломатія, та полягає у просуванні у ку-
вейтських і арабських ЗМІ інших держав таких 
аспектів:

1) наголос на аналогіях та порівнянні війни 
в Україні зараз та у Державі Кувейт у 1990 році;

2) демонстрація збитків, які понесла Україна 
внаслідок широкомасштабної агресії рф, та які 
перевищують масштаби збитків Кувейту через 
іракську окупацію;

3) акцентування на тому, що Україна та Кувейт 
є мирними державами, де мусульмани є невід’єм-
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ною частиною суспільства, а росіяни намагаються 
безжально знищувати усіх українців, зокрема му-
сульман;

4) спростування того, що війна рф проти Укра-
їни відбувається не за територію чи ресурси, а за 
право вирішувати долю усього українського наро-
ду, а весь цивілізований світ повинен засудити дії 
рф [9, с. 336];

5) намагання переконати представників Дер-
жави Кувейт голосувати за рішення на користь 
України у міжнародно-правових інституціях;

6) намагання переконати Державу Кувейт при-
єднатися до Кримської платформи.

Економічна дипломатія. Посольство України 
у Державі Кувейт постійно проводить зустрічі та 
консультації між зовнішньополітичними відом-
ствами обох держав щодо спільних заходів в ін-
вестиційній та торговельно-економічній сферах, 
а також онлайн-конференції з потенційними ін-
весторами [6]. 

Відомо, що міжурядова угода про торговель-
но-економічне (науково-технічне, інвестиційне) 
співробітництво підписані з Державою Кувейт ще 
у 2001 році й потребує оновлення, як і підписані 
у 2003 і 2004 роках Угода про взаємний захист ін-
вестицій та Угода про уникнення подвійного опо-
даткування підписані.

Поштовхом до активізації співробітництва 
стали візити тодішнього Президента України 
П. Порошенка в Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар 
та Кувейт у 2017-2018 роках. З Державою Кувейт 
тоді були підписані Угода про співробітництво 
у військовій та інших сферах, а також декілька 
меморандумів у гуманітарній сфері. Функціо-
нує міжурядова комісія з питань торговельно-е-
кономічного співробітництва між Україною та 
Кувейтом (проте, останнє засідання відбулося у 
2018 році). Важливим для двосторонньої співп-
раці стало проведення бізнес-форумів у Кувейті у 
2018 та 2020 роках. Однак, ця взаємодія не носить 
системного регулярного характеру [4].

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба 
підкреслював позитивну динаміку співробітни-
цтва з країнами Перської затоки під час підсумко-
вого онлайн-брифінгу МЗС 24 грудня 2020 року та 
окремо виділив Кувейт серед ТОП-7 успіхів укра-
їнської дипломатії 2020 року [5]. Обидві держави 
готові активізувати взаємодію як на рівні держа-
ви, так і на рівні бізнесу, про що неодноразово за-
являли їх високопосадовці. 14 березня 2021 року 
Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві 
закордонних справ України та Торгово-промисло-
ва палата Держави Кувейт підписали меморандум 
про взаєморозуміння. Відтоді спільно з Торго-
во-промисловою палатою Кувейту було організо-
вано 5 онлайн-конференцій щодо різних аспектів 
торгівельних відносин України та Кувейту, у яких 
взяли участь понад 400 представників бізнесу. 

Тільки, У січні-липні 2021 року двосторонній об-
сяг торгівлі товарами між Україною та Кувейтом 
становив 17,47 млн дол. Експорт товарів становив 
16,62 млн дол., імпорт – 0,85 млн дол. Сальдо тор-
гівлі товарами позитивне для України і становить 
15,77 млн дол. США. 28 вересня заступник міні-
стра закордонних справ Дмитро Сенік взяв участь 
в українсько-кувейтському інвестиційному фо-
румі «Урядова підтримка інвестицій в Україні» і 
запросив кувейтських інвесторів вкладати кошти 
в Україну [13].

Експертна дипломатія. Під час повномасш-
табної агресії рф проти України дипломатична 
установа активно залучає політичних експертів, 
військових експертів, політологів, журналістів до 
участі в інтерв’ю у кувейтських та арабських ЗМІ 
щодо об’єктивного висвітлення подій в Україні.

Цифрова дипломатія. До ключових викликів 
можна віднести забезпечення активності, кому-
нікації та інтерактивності у соціальних мережах 
з кувейтською та українською авдиторією, запо-
бігання кібератакам і дезінформації у цифровому 
просторі [8, с. 86].

Реляційний інструментарій публічної дипло-
матії України у Державі Кувейт охоплює такі ос-
новні напрями: культурна, кулінарна, науково-о-
світня та спортивна дипломатія.

Культурна дипломатія. Посольство України 
постійно проводить культурні заходи у рамках 
«Тижнів України в Кувейті». До прикладу, у ве-
ресні 2022 року було проведено низку фортепіан-
них концертів українського композитора Євгена 
Хмари, виставку картин «SaveUKR(AI)ne», які 
створені штучним інтелектом та показ мод від 
українських дизайнерів [11]. За участі україн-
ських митців 14 вересня 2022 року в Посольстві 
Великобританії в Державі Кувейт відбувся вечір 
на підтримку України. За інформацією Посоль-
ства України в Державі Кувейт упродовж цьо-
горічного «Тижня України в Кувейті» загалом 
проведено 7 заходів, у яких взяло участь понад 
1,5 тисячі учасників, панувала унікальна атмос-
фера підтримки та любов до України [6]. 

Кулінарна дипломатія. У соціальних мережах 
українського дипломатичного представництва 
в Кувейті постійно проводяться інформаційні 
кампанії з метою популяризації української кух-
ні, що покликано сприяти міжкультурному вза-
єморозумінню між народами, підвищенню пози-
тивного іміджу держави.

Науково-освітня дипломатія. За підтримки 
Посольства України в Кувейті проводяться захо-
ди, які спрямовані на українську діаспору та про-
грами обміну. Діаспора на території держави пе-
ребування є однією із ключових стейкґолдерів для 
акредитуючої держави [16, c. 279]. 

Проведено заходи із залученням української 
діаспори: інтелектуальний брейн-ринг, волон-
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терські курси французької мови, освітні май-
стер-класи з образотворчого мистецтва та спорту. 
Як приклади програм обміну, можна зазначити 
виступи лекторів у Кувейтському університеті, 
проведення міжнародної студентської конферен-
ції [1, с. 74–75], англомовна онлайн-конферен-
ція «Ukrainian Literature Entering Kuwait Book 
Market», стажування у мовному центрі Кувейт-
ського університету, переклад низки кувейтських 
новел українською мовою, створення арабсько-
мовної книги про кувейтський період кар’єри 
В. Лобановського [1, с. 270]. 

Спортивна дипломатія. Футбол у Кувейті – 
один з найулюбленіших видів спорту, а В. Лоба-
новський свого часу відіграв значну роль у роз-
витку футболу в Україні та Кувейті. За підтримки 
дипломатичної установи проводяться міжнародні 
спортивні конференції, дружні футбольні матчі 
між українськими та кувейтськими командами, 
заняття з фітнесу для дітей [1, с. 268–269].

З початком повномасштабної війни рф про-
ти України досліджувані напрями української 
публічної дипломатії у Кувейті звузилися, а ос-
новними цілями стали залучення фінансової та гу-
манітарної допомоги Кувейту, а також домогтися 
осуду її громадськістю дій рф в Україні. Вже 9 бе-
резня 2022 року близько 20 громадян Кувейту, які 
підтримують Україну у її визвольній війні проти 
російських окупантів, провели мирну демонстра-
цію перед будівлею кувейтського парламенту для 
привернення уваги місцевої громадськості до по-
дій в Україні. У заході також взяли участь кувейт-
ські ЗМІ. Українці в Кувейту долучились до збору 
гуманітарної допомоги співгромадянам. Спіль-
ними зусиллями, за даними Посольства України 
в Державі Кувейт тільки у квітні 2022 року було 
зібрано близько 3 тон речей першої необхідності 
для немовлят, предметів гігієни, одягу тощо [6] .

Акцентуємо, що Кувейт – перша арабська дер-
жава, яка підтримала Україну у війні з росією та 
наголосила на важливості захисту територіальної 
цілісності і суверенних прав України. Коли резо-
люція Ради Безпеки ООН звинуватила росію за 
напад на Україну, Кувейт виявився єдиною араб-
ською державою, яка була у списку 80-ти співав-
торів. Нагадаємо, що Кувейт підтримав резолю-
цію Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна 
цілісність України» ще у ході голосування 27 бе-
резня 2014 року. 

«Сьогодні (11.04.2022 р. – Авт.) Кувейт вже 
відправив один гуманітарний вантаж до Украї-
ни обсягом 33,5 тони (дитяча їжа, медикаменти, 
тощо) і найближчим часом запланована відправка 
другого літака з гуманітарною допомогою. Також 
уряд Кувейту через структури ООН виділив 2 млн 
доларів для фінансування різноманітних потреб 
України», – повідомив Надзвичайний та Повно-
важний посол України в Державі Кувейт – Олек-

сандр Балануца. Вочевидь, така підтримка пов’я-
зана з тим, що кувейтці побачили в українцях 
себе, але 30 років тому: коли величезний, ядерно 
спроможний Ірак вирішив анексувати свого ма-
ленького, та гордого сусіда - державу Кувейт [12]. 

На офіційному вебсайті Посольства України 
в Державі Кувейт міститься інформація про ак-
ції на підтримку України, яку провели з початку 
повномасштабного вторгнення рф на нашу землю 
дипломатичні представництва іноземних держав 
(Великої Британії, Грузії, Республіки Польща, 
Французької республіки, Апостольська нунці-
атура). Служби за мир за участю представників 
української діаспори, українських та іноземних 
дипломатів відбулися о окремих кувейтських 
церквах [6].

Держави Кувейт і Катар заявили, що не згод-
ні з рішенням росії анексувати Донецьку, Луган-
ську, Херсонську та Запорізьку області України. 
У заяві Міністерства закордонних справ Держави 
Кувейт від 3 жовтня 2022 року наголошується, 
що: «Рішення росії анексувати частину України – 
грубе порушення міжнародного права. Для вирі-
шення питання необхідно поважати суверенітет і 
територіальну цілісність України в межах її між-
народно визнаних кордонів».

Проте все одно залишаються нерозв’язаними 
такі проблеми: недофінансування; нечіткі та ши-
рокі пріоритети публічної дипломатії у Кувейті; 
штучно створені бюрократичні перешкоди; неді-
єва кадрова політика [9, с. 102], коли переваж-
ну кількість вищезазначених функцій публічної 
дипломатії виконує лише один дипломат, а весь 
штат Посольства України складається з кількох 
осіб. Тому вкрай важливо оптимізувати підхо-
ди до публічної дипломатії загалом та у Державі 
Кувейт зокрема, переглянути пріоритети, цілі та 
завдання, а також збільшити штат української 
дипломатичної установи, що істотно б вплинуло 
на ефективність її діяльності.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Комунікація є важливою складовою части-
ною публічної дипломатії, метою якої є захист, 
просування інтересів держави та формування гро-
мадської думки закордоном. Інтегрований підхід 
до публічної дипломатії передбачає медіаційну 
модель (на короткострокову перспективу), націо-
нальний брендинг (середньострокову) та реляцій-
ну модель (довгострокову). Це дозволяє відповідно 
організовувати програми обміну та різноманітні 
заходи, формувати імідж держави, і врешті-решт 
підтримувати взаємовигідні відносини з інозем-
ною авдиторією. Інформаційний інструментарій 
публічної дипломатії України у Державі Кувейт 
охоплює економічний, експертний і цифровий 
напрями Стратегії публічної дипломатії МЗС 
України. У свою чергу, реляційний інструмента-
рій зосереджений на культурній, науково-освіт-
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ній, спортивній та кулінарній дипломатії. Проте, 
на жаль, через повномасштабну війну рф проти 
України ці напрями зазнали значних змін, оскіль-
ки у таких умовах найголовніше – домогтися осу-
ду громадськості Кувейту дій рф, залучити фінан-
сову та гуманітарну допомогу Кувейту, знайти 
кошти для фінансування діяльності диплома-
тичних установ України, а також переглянути 
підходи до публічної дипломатії. Перспективами 
подальших досліджень є аналіз та обґрунтування 
пріоритетів публічної дипломатії України під час 
війни у державах Затоки, вивчення досвіду війни 
у Кувейті 1990 року та в інших державах. Сьогод-
ні нерідко проводяться історичні паралелі з по-
діями 1990 року, коли Ірак вторгся в Кувейт під 
гаслами «один народ» та «відповідь на підготовку 
до агресії». Чим це закінчилося – добре відомо. 
Україна має також скористатися досвідом Держа-
ви Кувейт для отримання компенсацій від росії за 
завдані її агресією збитки.
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Анотація
Марчук В. В., Дерев’янко С. М. Кувейтський вимір 

публічної дипломатії України: проблеми та шляхи їх 
подолання. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню пріоритетів пу-
блічної дипломатії України в Державі Кувейт. Розгля-
нуто розмежування «м’якої», «жорсткої» та «липкої» 
сили, інтегрований підхід, а також різні моделі пу-
блічної дипломатії. Досліджено цілі та інструментарій 
української публічної дипломатії України щодо Кувей-
ту. Зазначено, що зовнішня політика Держави Кувейт 
після проголошення незалежності має такі загальнона-
ціональні цілі: політична та військова безпека; араб-
ська ідеологія та ісламські цінності; місія інвестувати 
та ділитися національним багатством з менш успішни-
ми арабськими та мусульманськими державами. З точ-
ки зору інформаційного та реляційного інструмента-
рію публічної дипломатії проаналізовано затверджені 
Стратегією Міністерства закордонних справ України 
основні пріоритети у цій галузі. Виявлено, що інформа-
ційний інструментарій публічної дипломатії України у 
Державі Кувейт охоплює такі основні напрями: еконо-
мічна, експертна та цифрова дипломатія, та полягає у 
просуванні у кувейтських і арабських ЗМІ інших дер-
жав низки аспектів, які проаналізовані в статті. На сьо-
годні в Україні існує декілька форматів інституційного 
співробітництва з країнами Перської затоки, зокрема з 
Державою Кувейт. Підкреслено, що Україна та Кувейт 

мають значний потенціал для збільшення товарообігу 
та реалізації спільних інвестиційних проєктів у нафто-
газовій сфері, авіації, важкій промисловості, суднобу-
дуванні та інформаційних технологіях. Звернута увага 
на те, що з початком повномасштабної війни рф проти 
України досліджувані напрями української публічної 
дипломатії у Кувейті звузилися, а основними цілями 
стали залучення фінансової та гуманітарної допомоги 
Кувейту, а також домогтися осуду її громадськістю дій 
рф в Україні. Акцентується на конкретній практиці 
україно-кувейтських взаємин у різних сферах, під-
тримці владою та громадськістю Кувейту у війні про-
ти російської держави-агресора. Означено проблеми 
здійснення публічної дипломатії України в Кувейті та 
шляхи їх подолання.

Ключові слова: Держава Кувейт, дипломатична 
установа, імідж держави, національний брендинг, пу-
блічна дипломатія, Україна.

Summary
Marchuk V. V., Derevianko S. M. The Kuwaiti 

dimension of Ukraine's public diplomacy: challenges and 
solutions. – Article.

The paper deals with the study of the priorities of 
Ukraine's public diplomacy in the State of Kuwait. The 
distinction between «soft», «hard» and «sticky» power, 
an integrated approach as well as different models of 
public diplomacy have been described. The goals and 
tools of Ukraine's public diplomacy in Kuwait have been 
identified. It is noted that the foreign policy of the State 
of Kuwait after the declaration of independence has the 
following national goals: political and military security; 
Arab ideology and Islamic values; a mission to invest and 
share national wealth with less successful Arab and Muslim 
states. The main priorities in this field, approved by the 
Strategy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 
have been analyzed, considering the informational and 
relational tools of public diplomacy. It was revealed that the 
information toolkit of Ukraine's public diplomacy in the 
State of Kuwait covers the following main areas: economic, 
expert and digital diplomacy, and consists in the promotion 
of a number of aspects analyzed in the paper in the Kuwaiti 
and Arab mass media of other countries. Today, Ukraine 
has several formats of institutional cooperation with the 
countries of the Persian Gulf, in particular with the State of 
Kuwait. It was emphasized that Ukraine and Kuwait have 
significant potential for increasing trade and implementing 
joint investment projects in the oil and gas sector, 
aviation, heavy industry, shipbuilding and information 
technologies. Attention is drawn to the fact that with the 
beginning of the full-scale war of the russian federation 
against Ukraine, the researched areas of Ukrainian public 
diplomacy in Kuwait narrowed, and the main goals became 
the attraction of financial and humanitarian aid to Kuwait, 
as well as to achieve public condemnation of the actions of 
the russian federation in Ukraine. Emphasis is placed on 
the specific practice of Ukrainian-Kuwaiti relations in 
various spheres, the support of the authorities and public 
of Kuwait in the war against the russian aggressor state. 
The problems of Ukraine's public diplomacy in Kuwait and 
ways to overcome them are identified.

Key words: country image, diplomatic institution, 
Kuwait, nation branding, public diplomacy, Ukraine.
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