
ОКСАНА МАЦЬКО 
ІНШОМОВНІ СЛОВА У ДИПЛОМАТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

 
«Хто ж цей хтось, який, будучи неправим, ніколи не помиляється, вміє двічі подумати, щоб 
промовчати про те, що знає, але сказати втричі більше про те, чого не знає; посланий на всі 
чотири сторони, опиняється у п’ятій; передбачає на ближчі шість днів, а в кінці тижня 
пояснює, чому передбачене не збулося; важких справ наодинці не вирішує, а, зібравшись з 
собі подібними, доводить неможливість вирішення; нарешті, про неприємні речі говорить 
приємно, — хто він? Це, без сумніву, дипломат. Офіційний представник своєї країни, він 
намагається ослабити напруженість між сусідами, яка, можливо, не виникла б, коли б не 
було дипломатів, або, навпаки, виникала б значно частіше», — так з усмішкою говорить про 
дипломатів у своїй книзі Л. Р. Козлов (Козлов Л. Р. Музей остроумия. — Минск, 1989. — 
253 с). 

Класичне ж визначення дипломатії міститься в Оксфордському словнику англійської 
мови: «Дипломатія — це здійснення міжнародних відносин шляхом переговорів; сукупність 
засобів, що їх використовують посли й посланники з метою забезпечення переговорного 
процесу; праця або мистецтво дипломата». Відомий англійський дипломат Е. Сатоу зазначав, 
що дипломатія — це «застосування розуму і такту з метою розвитку офіційних відносин між 
урядами незалежних держав». 

Роль дипломатії у міждержавних зв’язках відома з давніх часів. І основним знаряддям 
дипломатії у досягненні її високої мети, «зброєю» дипломата завжди була мова. Від 
майстерного володіння нею, точності, влучності, коректності висловленого, адекватності 
сприймання великою мірою залежав успіх місії дипломата. 

У сучасних міждержавних стосунках роль мови дипломатичного спілкування не менш 
важлива. Як це прийнято, у міжнародній дипломатії використовуються мови міжнародного 
спілкування і міжнародного співробітництва, провідне місце серед яких нині зайняла 
англійська, але все ж кожна суверенна держава на міжнародній арені постає з мовною 
ознакою своєї самобутності — національною мовою. 

Стилістичними маркерами дипломатичних текстів виступають мовні формули, серед 
них — номінації осіб, формули дипломатичної ввічливості та спеціальна термінологія, серед 
якої чимало запозичень. 

На думку дослідників терміносистем, близько 40% наукової термінології становлять 
запозичення з інших мов (Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. 
— Львів: Світ, 1994. — С.163). Оскільки дипломатичні тексти формувалися як результат 
міждержавної співпраці, у сфері дипломатичної термінології іншомовні запозичення 
посідають значне місце. Як правило, це прямі лексичні запозичення, що зберегли своє 
вихідне значення. 

Суто дипломатичних термінів виразно іншомовного походження небагато: агреман 
(фр.) — у міжнародному праві попередня згода держави на прийняття певної особи як глави 
дипломатичного представництва іншої держави (отримати агреман, запит на агреман, 
відмова в агремані); аташе (фр.) — ранг співробітника дипломатичного представництва та 
відомства закордонних справ або особа, що відає певними питаннями у дипломатичній місії 
(аташе з питань культури, військовий аташе); комюніке (фр.) — офіційне повідомлення про 
хід або наслідки дипломатичних переговорів (у комюніке повідомляється, опубліковано 
комюніке); дуайєн (фр.) — особа, яка очолює дипломатичний корпус в якійсь країні (дуайєн 
дипломатичного корпусу в Україні Посол Італійської республіки); екзекватура (лат.) — у 
міжнародному праві документ про визнання консула урядом країни і надання йому дозволу 
виконувати консульські функції або виконання в даній країні судового рішення, прийнятого 
в іншій країні (консульська екзекватура, одержання екзекватур); парафування (фр. < гр.) — 
попереднє підписання міжнародного документа ініціалами уповноважених осіб, що брали 
участь у його виробленні (парафування договору); ратифікація (лат.) — затвердження 
верховним органом влади держави міжнародного договору, який з цього моменту набуває 



чинності для даної держави (Верховна Рада України парафувала договір про...); денонсація 
(фр.) — відмова однієї з сторін міжнародного договору від його виконання, що призводить 
до припинення дії договору або повідомлення про припинення дії, розірвання договору 
(...призвело до денонсації договору); нунцій (лат.) — постійний вищого дипломатичного 
рангу представник Папи Римського при урядах держав, з якими Ватикан підтримує 
дипломатичні відносини; консул (лат.) — службова особа однієї держави, що постійно 
перебуває в певному пункті іншої держави, захищаючи правові та економічні інтереси своєї 
держави і її громадян (Генеральний консул України у Нью-Йорку); екстрадиція (фр.) — 
видача іноземній державі особи, яка порушила закони цієї держави (договір про екстрадицію 
злочинців); легат (лат.) — уповноважений Папи Римського, що направляється в іноземну 
державу з особливою місією, та деякі інші. 

Ці терміни, які в сучасній мові вважаються власне дипломатичними, попередньо, в мові, 
з якої запозичались, могли мати інше значення. Так, наприклад, консул — у Стародавньому 
Римі періоду республіки титул двох обираних найвищих службових осіб, у період імперії — 
почесний титул, у містах Північної і Середньої Італії (XI-XIII ст.) найвища службова особа, у 
Франції у 1799-1804 pp. титул трьох осіб, які зосереджували в своїх руках найвищу виконавчу 
владу. Слово ж легат у стародавніх римлян означало «посол», а пізніше — «намісник». 

Частина термінологічної лексики розвинула свою семантику: одне із значень утворених 
багатозначних слів виступає дипломатичним терміном, напр.: нота (лат. nota — знак, 
зауваження — 1) офіційне дипломатичне письмове звернення однієї держави до іншої чи до 
кількох держав (нотне листування, вербальна нота), 2) омонім нота (муз.); імунітет (лат. 
immunitas — звільнення, свобода) — 1) виключне право не підлягати деяким загальним 
законам, що надається особам, які займають особливе становище в державі (дипломатичний 
імунітет), 2) імунітет (мед., біолог.); конгрес (лат. congressus — зустріч, збори) — 1) з’їзд, 
нарада (переважно міжнародні); 2) законодавчий парламент деяких країн (США), 3) іноді 
назва політичної партії (Конгрес українських націоналістів, Індійський національний 
конгрес); кур’єр (фр. courrier — гінець) — 1) службовець, який розносить ділові папери, 
2) особа для роз’їздів у термінових справах, 3) дипломатичний кур’єр — службовець для 
перевезення дипломатичної пошти; глобальний (фр. global — всесвітній < лат. globus — куля) 
— 1) взятий у цілому, всебічний (глобальний договір); 2) поширений на всю земну кулю 
(антонім — регіональний) — і перше і друге значення вживаються у дипломатичних 
документах; місія (лат missio — посилка, доручення) — 1) постійне дипломатичне 
представництво (глава місії), 2) представники держави чи міжнародної організації, послані в 
якусь країну із спеціальною метою, дорученням; агент (лат. agens (agentis) — діючий) 
1) особа, що діє за чиїмось дорученням, уповноважений. У міжнародному праві та 
дипломатичній практиці агенти дипломатичні — дипломатичні представники і члени 
дипломатичних представництв, посольств, місій, агент консульський — один з консульських 
рангів у ряді країн, у практиці деяких держав службова особа консульської установи, 
2) чинник, причина (у природничих науках); декларація (лат. declaratio < declaro — заявляю, 
оповіщаю) 1) офіційне проголошення державою, партією, міжнародними, міждержавними 
організаціями основних принципів і документ, у якому їх викладено, 2) оголошення, заява, 
3) митна декларація, податкова декларація, 4) торгова декларація; регламент (фр. reglaement 
< regula — правило) 1) звід, система правил, які визначають порядок організації та діяльність 
органів державної влади, 2) сукупність процесуальних правил, 3) назва деяких актів 
міжнародних конференцій та конгресів (Віденський регламент 1815 p.). 

Більшість іншомовних запозичень, що використовуються у дипломатичних 
документах, нині належать до загальноправової лексики української мови і виконують 
функцію дипломатичних термінів лише в дипломатичних текстах. Словник української мови 
в 11-ти томах виділяє одне із значень як дипломатичне, наприклад,: віза (фр.) — 1) позначка, 
зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає 
юридичної сили, 2) позначка на закордонному паспорті, яка є дозволом на в’їзд, виїзд, 
проживання або проїзд через територію відповідної держави; конвенція (лат.) — 



1) міжнародний договір, угода з якогось питання (залізнична конвенція, поштова конвенція і 
т. д.), 2) договір між підприємствами й організаціями для врегулювання питань збуту, 
виробництва тощо; меморандум (лат.) — 1) доповідна записка, 2) у міжнародних відносинах 
один із видів дипломатичного листування з викладом поглядів уряду на якесь питання, 
звичайно додається до ноти; легалізація (лат.) — 1) узаконення, надання законної сили 
якому-небудь актові або дії, 2) у міжнародному праві засвідчення консулом підписів на 
документах, що виходять з іноземних установ; аудієнція (лат.) 1) офіційний прийом у особи, 
що займає високу державну посаду (аудієнція у прем’єр-міністра), 2) прийом главою 
держави дипломатичного представника; протокол (гр.) — 1) документ, який містить запис 
усього, що відбувалось, 2) одна з назв міжнародного договору, 3) протокол дипломатичний 
— сукупність загальноприйнятих у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок 
здійснення різноманітних дипломатичних актів, форми зносин між дипломатами та 
керівними державними діячами різних країн. 

У дипломатичних текстах функціонують сталі вирази іншомовного походження: де-юре 
(лат. de jure) — юридично, за правом, формально; де-факто (лат. de facto) — фактично; 
персона грата (лат. persona grata — букв. бажана особа) — особа, кандидатура якої у якості 
дипломатичного представника в якій-небудь державі прийнята урядом цієї держави; персона 
нон tpama (лат. persona non grata — букв, небажана особа) — дипломатичний представник, 
що не користується довірою з боку уряду тої чи іншої держави, куди він призначається, або 
той, що втратив довіру і має бути відкликаний; статус кво (лат. status quo) — існуючий стан 
справ; гоноріс кауза (лат. honoris causa — букв. заради шани ) — за заслуги, почесне звання, 
почесна посада. 

За походженням більшість іншомовних термінів у дипломатичній лексиці, як і у 
правничій галузі, є запозиченнями з класичних мов — грецької (протокол — protokollov < 
protos — перший і kolldo — приклеюю) та переважно латинської (кодекс codex — книга; 
декларація declaratio < declaro — заявляю, оповіщаю; агент agens (agentis) — діючий; місія 
missio — посилка, доручення; конгрес congressus — зустріч, збори; імунітет immunitas 
(immunitatis) — звільнення, свобода; нота nota — знак, зауваження; ратифікація ratificatio < 
ratus — утверджений + facere — робити; екзекватура exsequor — виконую; консул consul; 
легат legatus — посол; преференція praefero — вважаю за краще; легалізація legalis — 
законний; аудієнція audientia — слухання; конвенція conventio — договір, угода; меморандум 
memorandum — те, про що слід пам’ятати). 

Формування класичних правил геополітики та дипломатії (а саме Віденський конгрес 
1815 р. та Аахський протокол 1818 р. заклали правила і традиції дипломатичного 
церемоніалу та протоколу) збіглися з періодом панування у Європі французької мови. Багато 
дипломатичних термінів, що мають класичну основу, прийшли до нас через посередництво 
французької мови: акредитація (фр. accreditation < лат. accredo — довіряю); глобальний (фр. 
global < лат. globus — куля); регламент (фр. reglaement < лат. regula — правило); комюніке 
(фр. communique < лат. communico — повідомляю); резидент (фр. resident < residens — той, 
що залишається на місці); віза (фр. visa < лат. visus — побачений); екстрадиція (фр. 
extradition < лат. ех — з, поза + traditio — передача). Деякі вислови дипломатичної практики і 
сьогодні прийнято вживати французькою мовою. Напр.: charge d’affaires (фр.) — повірений у 
справах; особа, яка заступає посла за його відсутності. Існує ціла система коротких записів 
на візитних картках, які передають певне ставлення до особи: p.f. (pour feliciter) — 
поздоровлення; p.r. (pour remercier) — подяка; p. с. (pour condoleance) — співчуття; p.f.NA. 
(pour feliciter Nouvel An) — поздоровлення з Новим роком; p.p. (pour presenter) заочна 
рекомендація нової особи, яка прибула на роботу до представництва (замість особистого 
візиту); р.р.с. (pour prendre conge) — висловлення прощання у зв’язку з остаточним від’їздом 
із країни, коли прощальний візит не наноситься. 

Такими лексичними стандартами користується міжнародна дипломатія, зокрема й 
українська. Несучи на собі знак «дипломатія», вони становлять тематичну основу 
дипломатичних текстів. 


