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Цікавий та інформаційний  фа- 
культатив провела для нас еко-
номістка Анастасія Сімахова, 
яка допомогла більш детально 
розширити горизонти думок 
на тему: “Публічна дипломатія 
Інакшої України”.

Що таке економіка і для чого 
вона потрібна?
Економіка, в першу чергу, 
потрібна для забезпечення 
добробуту людей, тобто держава 
має дбати та захищати країну.

В Україні є всі умови для того, 
щоб створювати власний бізнес, 
але проблема в тому, що у нас 

дуже високий рівень тіньової 
економіки. Чому? Тому що близь- 
ко 20% заробітної плати потрібно 
платити до пенсійного фонду 
(+ інші врахування). На жаль, в 
Україні цей рівень найвищий, 
більш як 50%, через це дуже 
важко порахувати середню заро-
бітну плату. Це є однією з причин 
еміграції й т.д.

Я проаналізувала повністю про-
фесійну складову міністрів, які 
зараз у нас працюють, так от 
лише 4 міністри  з 22, що складає 
19%  —  не мають відповідної осві-
ти, інші ж працюють за фахом. 
У США цей показник лише 4%. 
Чому у нас тоді виникають такі 
проблеми у країні? Тому, що 
окрім міністрів є ще команда, 
яка має виконувати накази, 
можливо вони не є фаховими, 
або існує неузгодженість між 
міністрами, оскільки їх склад 
дуже швидко змінюється? 

Голос республіканців “Держава має забезпечувати добробут людей”

9. Підтримувати взаємні стосунки.
10. Найкращі якості для Людини 

Баланс Інів на
 завершення 
2 дня ОДГ:

“Моя головна мета — це 
отримання безцінного досвіду, 
нових перемог, здобутків, і 
звичайно нові знайомства, так як 
саме на них побудований увесь 
світ. Від Студреспубліки я очікую 
нові знання, які допоможуть 
швидко та якісно розвивати нашу 
країну та будувати її по-новому. 
Також дуже хочу, щоб люди 
зрозуміли навіщо вони живуть 
і працюють в цій країні”.

Євген, Вижниця

Журналіст, в’язень сумління 
Руслан Коцаба поділився з нами 
секретами та складнощами своєї 
професії: “Я на власній шкурі 
відчув, що таке несправедлива 
журналістика, намагався з цим 
боротися, за що був покараний...” 
Експерт дав відповідь на питання 
республіканців і висловив свою 
думку про блогерів їх вплив на 
соціум:
“На цей час, я сам титруются 
як журналіст і блогер. Оскільки, 
ці два поняття надають різні 
пріоритети на висловлювання 
власної думки. Блогер може 
суб’єктивно висловлювати свою 
точку зору, говорити те, що йому 
комфортно, або те, про що він 
думає. Як журналіст я б не міг 
так вільно фігурувати своїми 
ідеями та думками. Є приклади 
блогерів, які є набагато впливо- 
вішими за деякі канали. Є багато 
тих, хто позитивно впливає на 

з великої літери — це доброта, 
розум та активність.

“Майбутнє: чи важлива журналістика взагалі”

суспільство, тим паче люди самі 
обирають кого дивитися, слухати 
та до кого дослухаюся. Це вибір 
кожного особисто”.

Бренд-менеджерка: Віра Андріюк
Журналістка: Марина Шишонок 
Верстальниця: Юлія Горда
Фотографиня: Юлія Сокол
Тираж: 50 примірників

Редакційна група:



2 3STUDRESPUBLIKA.COM STUDRESPUBLIKA.COM

Про це потрібно говорити та 
шукати відповідь, для цього ми 
проводимо такі заходи.

Чим публічна дипломатія 
відрізняється від просто 
дипломатії?

Дипломатія — це офіційні пред-
ставництва України за кордоном: 
консульства, посольства і т.д.

Публічна дипломатія — це ком-
плекс заходів, які спрямовані  на 
просування іміджу та бренду 
країни за допомогою різних 
організації. Вона дуже розви-
нена у світі, але в Україні цей 
інструмент недостатньо вико-
ристаний.

Для Інакшої України нам 
необхідна публічна дипломатія, 
оскільки ми потребуємо пози-
ціювання України та її громадян 
на міжнародній арені.

Види та інструменти публіч-
ної інформації:

1. Економічна дипломатія — це 
бізнес та співпраця підприємств 
з закордонними організаціями, 
які мають спільний проєкт та 
мету.

2. Наукова дипломатія — це 
створення певних колективів, 
груп з вчених, які комунікують 
та створюють спільні проєкти.

3. Культурна дипломатія — це люди, 
які діляться своєю творчістю за 
кордоном.

4. Спортивна дипломатія — тут і так 
зрозуміло, що це представлення 
країни на різних спортивних 
змаганнях, таких як Олімпійські 
ігри.

5. Космічна дипломатія — це роз-
виток та удосконалення країни у 
сфері космосу.

6. Медіадипломатія — це коли 
наші журналісти несуть певну 
візію і бренд України у світі, треба 
їздити до інших країн, ставити 
питання та брати інтерв’ю.

7. Молодіжна дипломатія  —  це 
молодь, яка групується, створю-
ючи певні організації.

Потрібно використовувати публіч- 
ну дипломатію. Показувати, що 
в Україні є активна молодь, 
молоді та талановиті науковці. 
Ми маємо особливості, і на 
мою думку, такий шлях зможе 
привести нас до Інакшої країни.

Якою має бути новітня людина? 
На це питання нам допоміг 
знайти відповідь філософ та 
підприємець Ігор Ткаченко:

1. Людина-слово, яка має вірити 
в себе, правильно ставити пи-
тання, не пристосовуватись до 
чинної системи, стосунків  в 
суспільстві, дотримуватись стере- 
отипів, а створювати свої. Це 
складно зробити одному, тому 
потрібно об’єднуватися і діяти 
разом.

2. ”Якщо ти живеш у цьо-
му світі — ти маєш його по-
кращувати” — це перше правило 
для високоморальної людини.

3. Людина має залишатися лю-
диною. Але, на жаль, ми живемо 
в такому суспільстві, де не всі 
люди поводять себе достойно, 
сподіваюсь, що серед нас таких 
немає.

4. Потрібно постійно аналізувати, 
досліджувати мотивацію своїх 
дій, шукати слабкі сторони та 
намагатися позбутися всього 
того негативу, який заважає вам 
вільно рухатися далі.

5. Правильно думати — це вмін- 
ня позбутися від брудних ду-
мок. Їх присутність притягує 
негатив у ваше життя і заважає 
розвиватися.

6. Насолоджуватися життям, але 
не за рахунок оточення. Вже 
якщо й завдавати збитків, то 
потрібно компенсувати іншими 
позитивними діяннями, що 
означає: віддавати більше ніж 
брати.

7. Постійно ставте собі питання: 
“А що я зробив корисного сьо-
годні?, “Яка від мене користь?”, 
“Чим я компенсую своє існу-
вання?”

8. Оптимістично сприймати світ. 
Варто радіти дрібницям, і дя- 
кувати за те, що ми можемо 
бачити, ходити, харчуватися, 
вільно дихати, відпочивати та 
розвиватися.

“Новітня людина — творець Інакшої України”


