
 

 178 

F2C60572/natolive/topics_49216.htm?blnSublanguage=true&selectedLocale
=uk&submit.x=12&submit.y=5 

7. Брежнєва Т. Роль НАТО в забезпеченні енергетичної безпеки 
[Електронний ресурс] / Т. Брежнєва // — Режим доступу : 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2010_3/P-5.pdf 

8. Володина М. Сотрудничество США и Великобритании в 
реформировании НАТО и превращение альянса в военно-политическую 
организацию (в конце ХХ – начале ХХI вв.) [Електронний ресурс] / М. 
Володина // — Режим доступу : http://nato.pu.if.ua/journal/2008/2008-4.pdf 

9. Гудев П. А. Механизмы внутреннего урегулирования кризисов в 
историко-политической практике НАТО [Електронний ресурс] / П. А. 
Гудев // — Режим доступу : http://elibrary.ru/download/53364083.pdf 

10. Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та 
катастрофи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52057.htm?selectedLocale=uk 

11. Качалова Т. Г. Научное сотрудничество стран-членов НАТО как важный 
фактор Евроатлантического партнерства [Електронний ресурс] / Т. Г. 
Качалова // — Режим доступу : http://elibrary.ru/download/82157876.pdf 

12. Качалова Т. Г. Экологическая проблематика в деятельности НАТО: роль 
Комитета по вызовам современного общества [Електронний ресурс] / Т. 
Г. Качалова // — Режим доступу : http://elibrary.ru/download/23510110.pdf 

13. Круглов В. В. Политика НАТО в отношении ядерного оружия 
[Електронний ресурс] / В. В. Круглов, М. Е. Сосновский // — Режим 
доступу : http://elibrary.ru/download/99028756.pdf 

14. Операції та місії НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm?selectedLocale=uk 

15. Планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49158.htm?selectedLocale=uk 

16. Програма «Наука заради миру та безпеки» [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_85373.htm?blnSublanguage=true&
selectedLocale=uk&submit.x=8&submit.y=7 

 
 
УДК 327:341.7(410)(045) 

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
 

Трофименко М. В., 
кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Маріупольського державного університету 
 
Міністерство закордонних справ та у справах співдружності Великої 

Британії (Форін-офіс) разом із зарубіжними дипломатичними 
представництвами зберігають свою традиційно ключову роль у розробці й 



 

 179 

реалізації основних напрямів зовнішньої політики країни: у підтримці 
політичних зв’язків з іншими державами; у забезпеченні участі Великої 
Британії в міжнародних організаціях та у вирішенні проблем глобального 
характеру; в інформуванні міжнародної спільноти про події у Великій 
Британії; у поширенні англійської мови та британської культури; у захисті за 
кордоном інтересів громадян Сполученого Королівства. 

Усі вакансії оперативно-дипломатичного характеру як в центральному 
апараті (Форін-офіс), так і в закордонних дипломатичних представництвах 
(посольствах, консульствах, постійних місіях при міжнародних організаціях) 
заповнюються співробітниками кар’єрної «Дипломатичної служби Її 
Величності», за винятком випадків, коли особливі обставини викликають 
необхідність у тимчасовому внесенні до складу апарату співробітників, які не 
перебувають на службі. В основному це робиться у випадках, коли на службі 
відсутні фахівці необхідного профілю. 

Персонал ззовні дипломатичної служби використовується (наряду з 
кадровими дипломатами) також у підрозділах, що забезпечують участь 
Великої Британії в Європейському Союзі, і в деяких дослідницьких та 
аналітичних департаментах Форін-офісу. Необхідність спільної роботи 
дипломатів та їхніх колег з інших установ у представництвах при ЄС, а також 
в органах самого Союзу обумовлена в першу чергу характером діяльності 
самої організації, на порядку денному якої на регулярній основі знаходяться 
спеціальні питання: фінанси, промисловість, сільське господарство тощо. 
Таким чином приблизно половина оперативного персоналу постійного 
представництва Великої Британії при ЄС в Брюсселі – співробітники так 
званих «внутрішніх» міністерств, інша половина – професійні дипломатичні 
службовці. На чолі представництва завжди знаходиться кадровий дипломат. 
На більш високому рівні відповідальність за політику щодо ЄС розділена між 
апаратом кабінету міністрів (де створено спеціальний «євросекретаріат») і 
Форін-офісом. 

Штатний розклад Форін-офісу, а також дипломатичних і консульських 
представництв за кордоном становить близько 14 000 осіб. Крім того, у 
британських посольствах на допоміжних посадах за контрактом працює 
приблизно 10 000 іноземних громадян. Британія утримує за кордоном 
близько 270 дипломатичних та консульських установ у 170 державах [8]. 
Чисельність персоналу в англійців приблизно вдвічі менша, ніж у порівняно 
схожих з Великою Британією Німеччини, Франції, Італії. Крім того, 
«Дипломатична служба Її Величності» в основному забезпечує діяльність 21 
постійного представництва Лондона при міжнародних організаціях, а також 
політичний напрям роботи на залежних територіях (усього 14 територій [7]). 

У структурному відношенні Форін-офіс складається з політичної 
керівної ланки (міністр, 3 – 4 державних і молодших міністри, один з них – 
міністр у справах Євросоюзу), з професійної керівної ланки (постійний 
заступник міністра і одночасно глава «Дипломатичної служби Її Величності», 
його особистий секретаріат і підлеглі постійному заступнику безпосередньо 
перші заступники і заступники міністра – директори. Усі кар’єрні 
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дипломати). Основою ієрархії англійського МЗС є департаменти (71 
департамент у 1997 р.), які об’єднуються у більші підрозділи – директорати 
(їх – 13) – в залежності від кола вирішуваних ними проблем. 

У штатний розклад Форін-офісу входить також значна частина 
співробітників Британської Ради, Міжнародної служби Бі-Бі-Сі. Їх діяльність 
в основному фінансується з бюджетних асигнувань, що виділяються МЗС. 
Усі витрати на діяльність дипломатичного апарату Великої Британії 
(зокрема, інформаційно-пропагандистську роботу, «культурну дипломатію», 
забезпечення представництва в міжнародних організаціях, гранти 
неурядовим організаціям) склали у 2008 – 2009 рр. 2,2 млрд. фунтів 
стерлінгів, що становить 0,5 % витрат всього уряду за вказаний період [6]. 

Основний принцип роботи у Форін-офісі й зарубіжних установах – 
вирішення питань на найнижчому рівні. За деякими даними 80 – 90 % 
проблем вирішуються на рівні департаментів, не «доходячи» до заступників 
міністрів – директорів. Останнім доповідають тільки з найбільш важливих 
справ. 

У разі розбіжностей між заступниками міністра в ролі арбітра виступає 
постійний заступник. Лише в ситуаціях, які мають державну вагу, які 
зачіпають інтереси безпеки країни, до процесу розробки рішень 
підключаються політичні керівники МЗС, у тому числі і міністр. В інших 
випадках міністр, як і кабінет в цілому, цілком покладаються на думку свого 
професійного дипломатичного апарату. Таким чином, його роль у 
зовнішньополітичному процесі залишається безпрецедентно високою. 

Розпочатий у Великій Британії після Другої світової війни процес 
демократизації державного апарату, у першу чергу, розширення його 
соціальної бази, торкнувся й кадрової дипломатичної служби. У результаті в 
наші дні тільки третина з молодих дипломатів, які зараховуються на службу, 
– випускники елітарних коледжів Оксфорда і Кембриджа (півстоліття тому 
вони становили 90 – 95 %). У 1995 р. число жінок, прийнятих на службу, 
вперше перевищило кількість чоловіків. Сьогодні більше чверті професійних 
британських дипломатів – жінки, серед них – 9 послів. При всьому цьому 
принципові вимоги до кваліфікації дипломатичних кадрів, сформульовані 
вже на початку XX століття, мало змінилися. 

Загальногуманітарна підготовка класичного зразка, вихованість і добрі 
манери, здатність до спілкування в різних прошарках суспільства, стійкість 
психіки – ось головні вимоги, які пред’являються особам, які претендують на 
вступ до лав дипломатичної служби. 

Освічена і здібна людина, на думку британських фахівців, цілком може 
засвоїти спеціальні, професійні навички безпосередньо під час роботи, 
«набираючись власного досвіду і спостерігаючи за своїми старшими 
колегами». Виходячи з цих міркувань, керівники британської професійної 
дипломатії вважають непотрібним проведення спеціальної підготовки чи 
перепідготовки дипломатичних кадрів у будь-якому навчальному закладі 
університетського або постуніверситетського рівня. Для того, щоб виявляти 
людей, здатних засвоїти «премудрість» професії, вже перебуваючи на службі, 
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у Великій Британії в кінці 40-х років була введена і понині діє система 
суворого конкурсного відбору кадрів. За останніми наявними даними, 
конкурс для вступу у вищий розряд служби складає 120 осіб на місце, в 
інший, – «виконавський» розряд – 86 претендентів на місце. 

Кадровий дипломатичний персонал розділений на два основних розряди 
(або категорії): «А» (управлінська категорія), «Е» (виконавча). У 
співробітників категорії «А» основним напрямком роботи є політичний 
аналіз. Вони направляються в закордонні представництва відразу на посади 
3-х або 2-х секретарів. Їхнє просування по службі проходить приблизно 
вдвічі швидше, ніж у їхніх колег з розряду «Е». 

У ньому перебуває велика частина британських послів та професійних 
керівників Форін-офісу. Співробітники розряду «Е» працюють в основному 
на консульському, інформаційно-роз’яснювальному, торговельно-
економічному, культурному та інших напрямах діяльності, прямо не 
пов’язаних з великою політикою. Перехід з нижчого розряду у вищий 
можливий у середині кар’єри (на рівні п’ятого внутрішнього рангу служби). 

Для вступу на дипломатичну службу за управлінським розрядом, яка є її 
«елітою» (весь його персонал – менше 1000 осіб), претендент повинен 
пройти через систему складних конкурсних випробувань (щорічно 
зараховується приблизно 23 – 25 чоловік, а число претендентів більше 
2,5 тис. людей). Конкурс відкривається і організовується Відбірковою 
комісією Громадської (державної) служби за участю (на заключному етапі) 
чиновників вищої ланки з МЗС та закордонних установ. Претендент подає до 
комісії такі документи: про британське громадянство; рекомендації з 
навчальних закладів; будь-які інші документи на свій розсуд. Якщо у 
претендента відсутній диплом про закінчення вищого навчального закладу, 
то в цьому випадку він повинен скласти попередній кваліфікаційний іспит. 
Вік вступників – не більше 32 років для розряду «А», не більше 45 років для 
розряду «Е». Перед випробуваннями претендентам повідомляється, що їхні 
дані будуть перевірятися спецслужбами. 

Методика іспитів, які проводяться протягом декількох днів, заснована на 
наступних принципах: 

- безперервність екзаменаційного процесу; 
- чергування різних видів випробувань, письмові роботи (твори, тести 

тощо), рішення задач ситуаційного характеру, навчальні дискусії в групах, 
співбесіди; 

- прийом іспитів проводиться одночасно штатними співробітниками 
комісії, психологами-професіоналами й кадровими дипломатами. 

Для приведення до єдиного знаменника оцінок з різних видів 
випробувань використовується шкала особистих показників, таких, як, 
наприклад, «здатність до самостійного аналізу», «комунікабельність», 
«вміння працювати в стресовій ситуації» тощо (всього – 11). По кожному з 
показників виставляється окремий бал, потім виводиться сумарна оцінка з 
конкретного іспиту, а в кінці – за сукупністю всіх іспитів. Претенденти, які 
набрали найбільшу суму балів (їх число не може перевищувати число 
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оголошених вакансій), проходять співбесіду у Вищій відбірковій комісії, яка і 
виносить остаточне рішення про їх професійну придатність. 

Прийняті до лав служби співробітники, як правило, незабаром 
направляються в дипломатичні представництва Великої Британії за кордоном 
на молодші дипломатичні посади (але не нижче рівня 3-го секретаря 
посольства). Підготовка молодих дипломатів безпосередньо перед 
призначенням мінімальна. Керівники служби керуються, як вже зазначалося, 
наступним принципом: «Дипломатія це професія, в якій немає чітких меж і 
визначень необхідних дипломату знань і навичок. Те, що йому потрібно, стає 
відомим і пізнається ним у процесі конкретної практичної роботи». 

Лише нещодавно навчальний відділ Форін-офісу почав пропонувати 
початківцям дипломатам невеликі спецкурси: а) з світової економіки і 
фінансів, б) методики застосування в дипломатії нових інформаційних 
технологій, в) новинок управлінської роботи тощо. В окремих випадках 
початківців направляють на стажування у великі фірми, банківські установи 
або в університети. Спеціальна й мовна підготовка (як правило, у власному 
лінгвістичному Центрі Форін-офісу) проводиться виключно в 
індивідуальному порядку та за індивідуальним планом. Як правило, 
британське МЗС намагається обійтися власними ресурсами. Постійних 
зв’язків з ВНЗ у нього немає. 

На британській дипломатичній службі встановлено десять службових 
рангів. Набір на нижчий 10-й ранг, який присвоюється канцелярським 
службовцям, проводиться без конкурсних іспитів, у порядку заміщення 
вакансій (канцелярські службовці не входять до складу оперативного 
дипломатичного персоналу і вважаються допоміжним персоналом 
дипломатичної служби). 

Дев’ятий ранг присвоюється особам, які пройшли за конкурсом у 
виконавчий розряд служби (відповідає посаді аташе). 

Молодим дипломатам, прийнятим за управлінським розрядом, 
присвоюється 8-й або 7-й ранг, що відповідає посадам 3-го та 2-го секретаря, 
7-й ранг присвоюється у випадку, якщо у зарахованого на службу молодого 
співробітника є диплом про закінчення з відзнакою одного з престижних 
університетів, досвід практичної або наукової роботи, а його вік – 26 років і 
вище (але не більше 32 років). 

Шостий ранг, який відповідає посаді 1-го секретаря з консульських, 
торгово-економічних, інформаційних питань, присвоюється тільки 
дипломатам, які проходять службу за виконавчим розрядом. Для багатьох з 
них він є межею їх дипломатичної кар’єри. Присвоєння їм 5-го рангу (який 
також відповідає посаді 1-го секретаря, але з політичних питань) 
здійснюється тільки на підставі спеціального висновку персональної комісії 
Форін-офісу про придатність даної особи до виконання роботи політичного 
та керівного характеру. Співробітникам, які проходять за розрядом «А», 5-й 
ранг присвоюється безпосередньо після 7-го без будь-яких попередніх умов. 
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При нормальному проходженні служби дипломати розряду «А» 
отримують 5-й ранг в середньому у віці 29-30 років, а розряду «Е» – у віці 36-
40 років. 

Просування по службі з 9-го по 4-й ранг (приблизно з посади аташе до 
радника) визначається фіксованим терміном перебування в кожному ранзі і 
конкурсом персональних характеристик на співробітників, які подаються 
керівниками посольств і департаментів Форін-офісу. У перші 13-15 років 
служби приблизно четверта частина дипломатичного складу змушена її 
залишити. 

Переведення дипломатів в один з трьох вищих рангів (з призначенням 
на відповідні посади) затверджується міністром за рекомендацією «вищої 
відбіркової комісії, у складі з керівних співробітників професійної служби. 
Глава служби (постійний заступник міністра) призначається прем’єр-
міністром. 

Однією з обов’язкових вимог для переведення дипломата до верхнього 
ешелону служби є його попередній досвід роботи з 2 – 3 функціональних і 2-
х регіональних спеціалізацій. Вивчення біографій дипломатів вищої ланки 
показує, що чи не в усіх випадках в їхньому послужному списку присутнє 
річне стажування у військовому коледжі НАТО в Римі та деяких інших 
вищих військових навчальних закладах [3, 34]. 

Дипломати 1 – 3-го рангів складають керівну верхівку професійної 
дипломатичної служби. З їх числа заповнюються вакансії глав більшості 
британських дипломатичних представництв, перших заступників та 
заступників міністра. Глава професійної дипломатичної служби – завжди 
дипломат першого рангу. 

Керівники служби, так само як і Комісії у справах Громадської служби, 
виступають проти надання істотних пільг національним меншинам і окремим 
соціальним групам. Вони вважають, що принцип відкритого і рівного 
змагання при вступі і проходженні служби найбільш оптимальний для 
збереження високого рівня професіоналізму на дипломатичній службі. 

Просування по службі проходить в умовах конкуренції, у ході якої 
частина дипломатів змушена покинути службу завчасно, але зі збереженням 
частини пенсії, яка нараховується залежно від реально пройденого ними 
строку служби. 

Призначення на керівні дипломатичні посади проводиться майже 
виключно з числа кадрових співробітників вищих рангів, у результаті 
тривалої і бездоганної професійної служби. Керівництво дипломатичної 
служби як і раніше дотримується своєї традиційної точки зору, що політико-
аналітична робота є центральною найбільш відповідальною і трудомісткою 
ділянкою діяльності британських дипломатичних установ. 

Відповідаючи на виклики сучасного міжнародного розвитку, Велика 
Британія не пішла шляхом створення нових, паралельних дипломатичній 
службі структур, а, навпаки, сконцентрувала вирішення нових завдань в 
традиційних дипломатичних відомствах. У результаті дипломатичний апарат 
в цілому залишається досить компактним, дієвим і недорогим. 
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Високі професійні якості дипломатичних кадрів забезпечуються не 
жорстким законодавством (конституція у Великій Британії взагалі відсутня), 
а звичайним правом і традиціями, історично сформованим високим 
соціальним статусом дипломатів і громадським престижем їх професії. 
Чималу роль відіграють і особисті якості британських професійних 
дипломатів – чесність, сумлінність, захопленість своєю професією, відданість 
своїй справі. Слід визнати ефективним і основний принцип вирішення 
питань, а саме, прагнення вирішувати їх на найнижчих рівнях. 

Поряд з вищевказаним слід відзначити, що кадрова дипломатична 
служба Великої Британії – це елітарний, корпоративний інститут, осередок 
«професійної бюрократії». За свій недемократичний склад дипломатична 
служба періодично піддається критиці в парламенті, на сторінках преси. Як 
відомо, будь-які формальні перешкоди для вступу на службу громадян 
Великої Британії в наші дні відсутні. Однак, на практиці такими 
перешкодами можна вважати складність і багатоступеневий характер 
вступних іспитів, іншими словами, існування своєрідного освітнього цензу. 
Очевидно, що демократизація професійного дипломатичного складу 
(фактично вона вже йде, хоча і повільними темпами) буде відбуватися по 
мірі розширення доступу більш широких верств населення країни до 
елітарних вищих навчальних закладів. 

Англійська дипломатія є класичною, свого роду еталоном, вона дуже 
суттєво вплинула на розвиток дипломатії в XIX – XX ст. Дипломатія всіх 
більш ніж 50 країн Співдружності й інших країн сформувалася під впливом 
англійської дипломатії [4 ,265-275]. 

До цих пір підручниками для підготовки, скажімо, американських 
дипломатів служать праці англійських учених і дипломатів. Так, у списках 
рекомендованої літератури з курсу дипломатичної практики для студентів 
американського інституту вивчення дипломатії Джорджтаунського 
університету більше половини – книги англійських дипломатів і вчених. 
Перш за все, в Англії величезний досвід дипломатичної діяльності. Історія 
англійської дипломатії почалася з встановлення країною зарубіжних 
торговельних відносин, і першим дипломатичним документом була Купецька 
хартія, датована 1303 роком. 

Найсильнішою стороною англійської дипломатії є прекрасне знання 
предмета, проблем, що підлягають вирішенню, знання країни, у якій 
доведеться працювати; енциклопедичні відомості про іноземні держави 
передаються з покоління в покоління. А якщо врахувати, що англійській 
імперії прямо або опосередковано належала майже половина земної кулі 
(«країна, в якій ніколи не заходило сонце»), то зрозуміло, що англійська 
документація зазвичай носить всеосяжний характер. У цьому англійській 
дипломатії активно допомагала і англійська розвідка, яка була і продовжує 
залишатися тісно пов’язаною з Форін-офісом. Наприклад, матеріали, довідки, 
підготовлені до Паризької мирної конференції 1919 р., були настільки 
солідними й достовірними, що використовувалися делегаціями інших країн. 
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Англійська дипломатія дуже вміло захищає інтереси своєї країни та її 
громадян. Англійський прем’єр-міністр і міністр закордонних справ ще в 
середині XIX ст. так сформулював її завдання: «В Англії немає постійних 
ворогів і постійних друзів. У неї є лише постійні інтереси» та «Англійський 
підданий – це свого роду громадянин Римської імперії. Сильна рука 
англійського уряду повинна надавати йому допомогу і захист у будь-якому 
куточку земної кулі». А міністр закордонних справ консервативного уряду 
М. Ріфкінд так сформулював завдання сучасної англійської дипломатії: 
«Найкраще відштовхуватися від вислову лорда Пальмерстона: дотримання 
британських інтересів повинно бути єдиною турботою британського 
міністерства закордонних справ». 

Встановлюючи з англійськими дипломатами контакти і ведучи бесіди, 
слід мати на увазі, що вони не надто люблять розмови про глобальні 
проблеми, на відміну від американців, які мають пристрасть до всякого роду 
доктрин. Англійці воліють мати справу з конкретними питаннями 
сьогоднішнього або завтрашнього дня, залишаючи «космічну дипломатію» 
майбутнього вченим і журналістам. Головною метою британської дипломатії 
було не дозволити жодній державі Європи зайняти домінуюче положення в 
регіоні, що зараз у зв’язку зі створенням об’єднаної Німеччини стає все 
більш важким, непосильним завданням для неї. Ось чому в 90-ті роки вона 
відмовилася від теорії «рівноваги сил». Ця теорія змушувала б її виступати 
проти Німеччини, що могло б погіршити стан Британії. Англійська 
дипломатія пильно стежить за зміною міжнародної обстановки і гнучко 
реагує на всі зміни в ній. Вона довгий час не бажала зв’язувати себе без 
крайньої потреби далекосяжними зобов’язаннями. 

Англійська дипломатія не любить робити крутих поворотів у своєму 
курсі, але, коли це їй потрібно, вона сама виступає з ініціативою. 

Англійцям характерні якості, якими мають відрізнятися дипломати. Це, 
наприклад, їх схильність до недомовленості, до натяків. К. Маркс відзначав 
«лицемірство англійців». Г. Гейне не любив англійців, також вважаючи їх 
нещирими, лицемірами. Англійці прагнуть уникнути категоричності. 
Улюбленим виразом англійців буде «мені здається», «я думаю», «я вважаю», 
«можливо, я не правий», їх характеризує схильність до уникнення 
однозначних відповідей «так» і «ні», що створює іноді труднощі в розумінні 
їх іноземцями. У стилі витіюватості (ні «так», ні «ні») складаються часто і 
дипломатичні документи. Сама англійська мова дуже ідіоматична, одне 
слово може мати багато значень, і тому розуміння англійської мови, 
розуміння того, що насправді хотів сказати англієць, і чого він не хотів 
сказати, буває нелегкою справою. Англієць виключно ввічливий і вимагає 
такого ж поводження від інших, він мовчазний, з незнайомими людьми не 
буде розмовляти й обговорювати будь-які питання, він може бути холодним і 
його треба «розговорити». У той же час він дуже чуйний до натяків, добре 
розуміє гумор, але не любить «брудних» жартів. Усе це відбивається і на 
дипломатії. Для англійців мовчання означає саме мовчання, небажання 
відповідати і нічого більше. Воно не означає згоди з вами. Культурних, 
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освічених англійців відрізняє вишуканість мови, їм подобається, коли цю 
вишуканість оцінюють і відповідають тим самим. Англійських дипломатів 
відрізняє високий професіоналізм, вміння обрати найкращий час для 
переговорів. Вони наполегливо підвищують свою кваліфікацію – стажуються 
у військових коледжах, університетах, банках, різних фірмах тощо. 

За природою англійці дуже холоднокровні, у критичних ситуаціях 
поводяться впевнено, не перебільшують небезпеку, спокійно реагують на 
зміну обстановки. Їх досвід поведінки в екстремальних ситуаціях заслуговує 
вивчення. Дуже вміло англійці використовують свої зв’язки з країнами 
(Британської) Співдружності: у ряді випадків з пропозиціями, вигідними 
англійцям, виступають країни Співдружності, а англійці відіграють роль 
«підтримуючої сторони». 

Високо оцінюючи англійську дипломатію, не можна не бачити і її 
недоліків. Трирічний термін служби дипломатів за кордоном викликає 
невдоволення і самих дипломатів, і мешканців країни перебування. До 
другого року англійський дипломат налагоджує контакти, а в третьому 
готується до їх згортання. Новоприбулі дипломати починають заново 
встановлювати контакти. Дехто виділяє зайву самовпевненість і снобізм 
англійських дипломатів. Інколи він настільки помітний, що заважає 
налагодженню дійсно дружніх контактів на рівноправній основі.  

Особливе значення англійські дипломати надають етикету (він значно 
відрізняється від загальноєвропейського). Але головне полягає в тому, що 
англійські дипломати поставили етикет на службу зовнішній політиці. Вони 
або йдуть на порушення етикету, якщо від цього вони отримають вигоду, 
або, навпаки, доводять правила етикету до крайнощів. 

З точки зору поведінки та ділового етикету, перебуваючи в Англії, треба 
знати наступне – шотландців, ірландців, валлійців прийнято називати 
британцями, але не англійцями. На питання «How do you do» не розповідайте 
про своє здоров’я, а відповідайте таким же питанням «How do you do». Якщо 
ваш співрозмовник має дворянський титул, його слід називати «сер» або 
«лорд»; зустрічаючись з членом королівської родини, дізнайтесь про його 
титули. Рукостискання при зустрічі використовується дуже рідко, зазвичай 
співрозмовники просто вітаються. Про поведінку за столом – тарілки 
прибираються стюардом тільки після того, як ви покладете ніж і вилку 
паралельно один одному. Окремі розмови за столом не прийняті, всі повинні 
слухати того, хто говорить. На обід (ввечері) зазвичай надягають смокінг 
(якщо інше не зазначено в запрошенні). Жінкам руки зазвичай не цілують, їх 
вбрання не хвалять – це вважається непристойним. При першому 
відвідуванні нового знайомого прийнято в той же день послати лист подяки, 
що свідчить про ваше бажання продовжити контакт. Закурити за столом 
можна тільки після тосту «за Королеву» і з дозволу господині (або 
господаря) (зазвичай курять за кавою). 
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В сучасній системі міжнародних відносин важливе місце посідає 

конгломерат країн під назвою “Арабський світ”, що зумовлено не тільки 
збереженням провідної ролі арабських країн як експортерів енергоресурсів 
на світовому ринку, але й їх впливом на трансатлантичні відносини, а саме на 
взаємини між Францією та США. Тому для цих держав дуже важливо 
встановити вигідні принципи взаємодії з арабськими країнами і 
контролювати внутрішні та зовнішні політичні та економічні процеси на 
Близькому Сході та в Північній Африці.  


