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Етапи становлення публічної дипломатії України

2000 р.
2020 р.

до 2005 - інформаційно–

просвітницькі проекти 

характеризувались 

непослідовністю внаслідок 

відсутності 

загальнодержавних цільових 

іміджевих програм;

2005-2010 – поява 

державних іміджевих і 

туристичних проектів, що 

були спрямовані на зміну 

сприйняття України у світі та 

інтеграцію до європейської 

та євроатлантичної 

спільноти;

після 2014 - оновлення 

загальнодержавного 

підходу до позиціонування 

України на міжнародній 

арені;

2010-2013 - розробка 

брендбуку «Україна» та 

реалізація іміджево–

інвестиційних, спортивних і 

культурних проектів; 



Зовнішнє оформлення веб-сайту МЗС України з 2005 р.

https://cachedpage.co/



Зовнішнє оформлення веб-сайту МЗС України з 2012 р.

https://cachedpage.co/



Зовнішнє оформлення веб-сайту МЗС України з 2020 р.

https://mfa.gov.ua



Структурні підрозділи, які активно задіяні у 
розробці та реалізації іміджевих кампаній:

Політичний 
директорат

МЗС України

Департамент 
публічної 

дипломатії

Департамент 
економічної 
дипломатії

Департамент 
ЄС та НАТО

Відділ Речника

• роз’яснення ЗП позиції / 

пріоритетів;

• зв’язки з медіа;

• ситуаційний медіамоніторинг;

• наповнення онлайн-ресурсів;

• оперативний аналіз міжнародно–

політичної ситуації;

• іміджеві проекти;

• інвестиційна та культурна 

упізнаваність України;

• протидія дезінформації;



Як змінювалась 
робота 
дипломатичних 
місій України

в умовах  використання 
інформаційних 
технологій

8
6

5
6

2007

дип. установи сайти

8
6

77

2009

дип. установи сайти

1
2

2

1
2

2

2019

дип. установи сайти

75 % забезпечені 
сайтами 96 % 100%



Активність дипломатичних представництв України в соціальних медіа

Посольство України в США, 

Представництво України при ЄС 

та Посольство України в Румунії 

були в Twitter та Facebook

2010–2013 

20% дип. місій мали акаунти

3 2010 р. відкрито акаунти

МЗС в Twitter та Facebook

всі дипломатичні 

представництва України

Посольства України в Республіці 

Сінгапур, Канаді, Державі Ізраїль, 

Норвегії, Республіці Білорусь, 
Молдові та ФРН були в Facebook

з 2014

• удосконалено 

інформаційне наповнення

• запроваджено тематичні 

рубки 

• проведено ребрендінг

міністерства

• багатомовний діалог



Європа
45

Пд. 
Америка

12

Пн. 
Америка

3

Азія та 
Океанія

23

Африка,
Бл. Схід

24

Іноземні

дип. місії

в Україні

26 сайтів2007

35 сайтів2009

40 сайтів2018

За даними МЗС України 
та автора



Іміджеві та комунікативні проекти про Україну 
2005–2009 рр.

Euronews

• радіо– та телевізійні 
тематичні проекти з питань 
європейської інтеграції 
України;

• відеосюжети  на Euronews 

• цикл документальних фільмів про 
НАТО

• створено інформаційні портали 
«Україна–НАТО» (ukraine–
nato.mfa.gov.ua) та 
«Євроатлантична Україна» 
(www.ea–ua.info)

• виготовлення альбому та 
документального фільму іноземною 
мовою з нагоди 20–ї річниці аварії 
на ЧАЕС;

• відеосюжети про Голодомор в 
Україні 1932–1933 рр. на Euronews

• інформаційні комплекти
«Як вести бізнес в Україні», «Сучасний 
економічний потенціал України», 
«Імпортери та експортери України», 
«Природні ресурси України»

SWOT
Analysis

ЄС НАТО

Важливі дати Інвестиції



Іміджеві та комунікативні проекти про Україну
2010–2013 рр.

Euronews

• проведення Євро–2012
• проект «Дні європейської спадщини» 
• визнання Голодомору як акту 

геноциду
• включення укр. об’єктів до Списку 

ЮНЕСКО та нематеріал. спадщини 
людства

• Ukraine. All About U; створено 
брендбук «Україна» (brandukraine.org)

• ролик Welcome to Ukraine (Євро-2012)
• робота 22 культурно–інформаційних 

центрів у складі дипломатичних 
представництв України 

• розробка програми щодо 
туристичного іміджу України

• створено Раду експортерів та інвесторів 
України

• проведено інвестиційні роуд–шоу 

SWOT
Analysis

Європа та світ Бренд

Туризм Інвестиції

Персонажі–символи 

Спритко і Гарнюня,

CFC Consulting Company

Офіційні талісмани 

чемпіонату Євро–2012,

Warner Bros

Логотип для бренду «Україна»,

CFC Consulting Company



Іміджеві та комунікативні проекти про Україну
з 2014 р.

#RussiaInvadedUkraine, #CrimeaIsUkraine, #LetMyPeopleGo

#SelfieWithFlag, #MyUkraineIs

#AskConsul, #AskMFA, #EmbInterview, 

#КонсулПоруч

#ІсторіяДня, #КампаніяТижня, #ОбличчяМЗС, 

#DiplomacyExplained, #ДипломатичнаКухня

#BeEuropean, #StandUp4HumanRights, 

#HeforShe
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КОМУНІКАТИВНІ КАМПАНІЇ

#CorrectUA, підготовлена МЗС України спільно з 

StratCom Ukraine, 2018

Кампанія про Україну, що запущена з 2014 р. 

(myukraineis.org)



КОМУНІКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ

Онлайн-платформа «Друг» 

(friend.mfa.gov.ua) та 

програма «Захист» для українців, які 

залишились закордоном з березня 2020 р.



БРЕНД Ukraine NOW, 2018

Візуальна ідентифікація бренду України,

розроблена Banda.Agency

у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу



УКРАЇНСЬКЕ КІНО



ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ

Медіапроект 
Ukraїner 
(ukrainer.net), з 2016 

Онлайн-проект «Книга-
мандрівка»; 
read-and-travel.com.ua

Онлайн-канал Discover Destination
UA, що з серпня 2015 р. просуває 
ідеї популяризації України як 
культурної, туристичної і ділової 
локації серед європейської 
спільноти
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Хочете знати більше?
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Підтримка Європейською Комісією створення цієї публікації не передбачає 

підтримку її змісту, який відображає думку тільки авторів, і Комісія не може 

нести відповідальність за будь-яке використання інформації, яка тут 

міститься.


