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АНОТАЦІЯ 

 

Матчук Я. Ю. Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з 

країнами-сусідами ЄС. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню особливостей 

використання цифрових технологій у сфері міжнародних відносин і визначенні 

ефективності їх впливу на трансформацію зовнішньополітичної діяльності 

міжнародних акторів. 

Об’єктами прикладного аналізу щодо застосування цифрової дипломатії 

для підтримки регіональної і міжнародної взаємодії обрано Україну як державу, 

яка розпочала інтенсивне використання інструментів цифрової дипломатії для 

просування зовнішньополітичних ініціатив і має значний науково-

технологічний потенціал для розвитку у цій сфері, а також європейських 

держав-сусідів України, які демонструють подібну до української держави 

зовнішньополітичну онлайн-активність, зокрема Республіка Польща успішно 

використовує цифрові рішення для просування власних зовнішньополітичних 

ідей і проектів; Словацька Республіка активно починає використовувати 

цифрову дипломатію для розбудови іміджу країни в онлайн-просторі; Чеська 

Республіка демонструє вдалу практику включення цифрових рішень до своїх 

зовнішньополітичних інструментів; Угорщина розпочинає звертатися до 

формування засад використання цифрової дипломатії для популяризації країни. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

проаналізовано теоретичний і прикладний вимір суті цифрової дипломатії 

України у поєднанні з вивченням механізмів її реалізації Республікою Польща, 

Словацькою Республікою, Чеською Республікою та Угорщиною. У 

проведеному дослідженні: 
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Вперше: 

• виокремлено цифрову макроконцепцію міжнародних відносин, сутність 

якої розкривається у перегляді умов міжнародної і регіональної взаємодії 

акторів на основі використання цифрових технологій для просування 

політичної, економічної і культурно-освітньої привабливості учасників; 

• подано авторську періодизацію розвитку наукових підходів у сфері 

цифрової дипломатії і охарактеризовано особливості зовнішньополітичної 

онлайн-комунікації в умовах пандемії, що привело до технологічного 

оновлення умов проведення дипломатичної роботи; 

Удосконалено: 

• положення про сучасну трансформацію зовнішньополітичної роботи 

України під впливом інформаційно-комунікаційних технологій і визначено 

перспективи удосконалення засад цифрової дипломатії держави через розробку 

єдиного програмного документу щодо використання цифрових інструментів з 

акцентом на багатомовності та інтерактивності розміщеного онлайн-контенту; 

• аргументацію про те, що виявлені напрями реалізації цифрової 

дипломатії на рівні Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської 

Республіки та Угорщини відзначаються подібною до України 

зовнішньополітичною онлайн-активністю, з огляду на, що співпадають і 

можливості підвищення ефективності комунікації з різними цільовими 

аудиторіями через удосконалення змістовного наповнення і ширшого 

застосування інтерактивних онлайн-послуг; 

Набуло подальшого розвитку: 

• обґрунтування авторських пропозицій, сформованих на основі 

емпіричного дослідження, щодо ефективного застосування онлайн-

інструментів урядовими інституціями і дипломатичними місіями України, 

Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини 

для позиціонування зовнішньополітичних інтересів держав. 

Встановлено, що цифровізація міжнародних відносин, яка пов’язана з 

використанням сучасних технологій для підтримки і забезпечення 
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зовнішньополітичних інтересів різних акторів, призвела на міжнародному рівні 

до поглиблення цифрової диференціації у розвитку держав і народів, а також 

сприяла залученню різних учасників до розширення політичної, безпекової, 

економічної і культурної взаємодії в онлайн-просторі. Тоді як на 

функціональному рівні здійснення дипломатичної роботи цифровізація 

міжнародних відносин, особливо в умовах поширення пандемії 2020 року, 

сприяла перегляду усталених норм дипломатичного протоколу і етикету при 

здійсненні міждержавної взаємодії на офіційному рівні; привела до 

переосмислення ролі громадськості та індивідуумів при реалізації 

зовнішньополітичної комунікації; спонукала до оновлення безпекових 

стандартів здійснення комунікації з офіційними особами і цільовою 

аудиторією; дозволила розширити перелік комунікативних інструментів і 

надала можливість на перетворення зовнішньополітичного відомства на 

активного медійного актора, що виступає першоджерелом поширення 

інформації. 

Проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення основ 

цифрової дипломатії України, виявлено, що сучасні аспекти її розвитку 

представлені у програмних документах різних профільних відомств держави, 

що часом розосереджує або дублює можливості використання цифрових 

технологій для підтримки зовнішньополітичних ініціатив країни. Додамо, що 

посилення процесів цифровізації української держави дозволить ефективніше 

використовувати онлайн-інструменти цифрової дипломатії внаслідок 

оновлення техніко-технологічної основи і формування належних безпеково-

правових умов. 

Розгалужена мережа україно- та англомовних інформаційних веб-

ресурсів дозволяє популяризувати державний образ України, проте збільшення 

частоти оновлення контенту і кількості повідомлень мовою країн перебування, 

а також урізноманітнення форматів подачі інформації і запровадження 

інтерактивних послуг сприятиме поглибленню поінформованості аудиторії про 

державу і забезпечить розширення взаємодії України з досліджуваними 
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європейськими країнами-сусідами. Так як інтенсифікація співпраці з ними 

потребує удосконалення інформаційних матеріалів для трансформації 

сприйняття польською, словацькою, чеською та угорською громадськістю 

внутрішньополітичних процесів, що відбуваються в Україні. 

Спільними напрямами реалізації програмних документів Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини у сфері зовнішньої політики і цифрової 

дипломатії стали формування національних ініціатив щодо просування 

розвитку цифрової економіки та популяризації культурно-освітніх і 

туристичних можливостей держав. Відзначимо, що Польща і частково Чехія, 

порівняно з іншими досліджуваними європейськими країнами, активніше 

просувають цифрові ініціативи, посилюючи власний імідж через зацікавленість 

питаннями цифровізації зовнішньої політики і стимулювання регіональної 

спільноти до тематичних дискусій. 

Прикладне вивчення особливостей забезпечення онлайн-комунікації 

Україною і досліджуваними європейськими країнами-сусідами було здійснено 

за допомогою професійної аналітичної системи SimilarWeb. У цілому Україна, 

Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина мають подібну результативність щодо 

використання онлайн-ресурсів для просування зовнішньополітичних ініціатив 

держав. Проте виявлено нерівномірний розподіл інтересів аудиторії, зокрема 

українська аудиторія цікавиться інвестиційно-торгівельними можливостями 

Польщі, Словаччини і Чехії, польська онлайн-спільнота також проявляє 

найвищу зацікавленість до інвестиційно-торгівельних можливостей України, 

тоді як посилення взаємодії на рівні Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини 

може відбутись за умови запровадження додаткових комунікативних ініціатив у 

онлайн-просторі. 

Визначено, що Україна через використання інструментів онлайн-

комунікації може удосконалити взаємодію з польською громадськістю, яка 

наразі активніше цікавиться інформацією про українські економічні, туристичні 

та культурно-освітні проекти на відмінну від словацької, чеської або угорської 

аудиторії. Тоді як перспективним комунікативним напрямом може стати 
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тематичне інформування онлайн-спільнот Словаччини, Чехії та Угорщини, 

підтримка яких важлива у контексті реалізації євроінтеграційних та 

євроатлантичних прагнень України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

теоретичні узагальнення і висновки, отримані у дисертаційній роботі, можуть 

бути застосовані для подальших наукових досліджень онлайн-комунікації у 

міжнародному середовищі, а також для доповнення змісту навчальних курсів з 

інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, теорії 

міжнародної комунікації і зовнішньополітичних комунікативних технологій для 

студентів закладів вищої освіти України. 

Висновки і пропозиції, сформовані на основі авторського емпіричного 

дослідження, можуть бути використані у зовнішньополітичній діяльності таких 

інституцій, як Міністерство закордонних справ України, Офіс Президента 

України, Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, 

дипломатичних місій України, а також у міжнародній комунікації інших 

урядових і неурядових організацій. Крім того, результати авторського 

дослідження можуть бути застосовані у процесі модернізації державних 

програм і концепцій щодо формування зовнішньої і внутрішньої політики 

країни, а також при розробці програми публічної дипломатії України на рівні 

зовнішньополітичного відомства держави. 

Ключові слова: цифрова дипломатія, зовнішня політика, ЄС, Республіка 

Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина, Україна. 

 

ANNOTATION 

 

Yana Matchuk. Digital Diplomacy as a Factor of Ukraine’s Interaction with 

Neighboring Member States of the EU. – Manuscript. 

The thesis for the Doctor of Philosophy degree on specialty 291 – International 

Relations, Social Communications and Regional Studies. – Taras Shevchenko 
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National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

The dissertation is devoted to research of features of digital technologies 

implementation in the field of the international relations and to definition of their 

influence on transformation of the international actors’ foreign policy. 

The objects selected for the applied analysis of the digital diplomacy 

implementation for the purposes of furthering regional and international cooperation 

are Ukraine which has resorted to intensifying use of digital diplomacy tools in its 

foreign policy initiatives promotion and shows a significant scientific and 

technological potential for further development in this area, as well as European 

neighboring countries that demonstrate a similar online activity in the realm of 

foreign policy, namely, the Republic of Poland successfully using digital solutions to 

promote its own foreign policy ideas and projects; the Slovak Republic actively 

implementing digital diplomacy to build the country's image online; the Czech 

Republic demonstrating a good practice of incorporating digital solutions into its 

foreign policy strategy; Hungary starting to use the digital diplomacy principles to 

promote the country among the international audiences. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the theoretical and applied 

measurement of the essence of digital diplomacy of Ukraine in combination with the 

study of mechanisms of its implementation by the Republic of Poland, the Slovak 

Republic, the Czech Republic and Hungary for the first time. In the study: 

For the first time: 

• the digital macro concept of international relations is singled out and defined; 

the essence of the macro concept is revealed in the revision of the international and 

regional interaction between actors based on the use of digital technologies for 

promotion of political, economic, cultural and educational attractiveness of 

participants; 

• the author's periodization of scientific approaches development in the field of 

digital diplomacy is presented; the peculiarities of online communication in the 
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conditions of a pandemic are characterized tracing the technological update of the 

conditions of diplomatic work; 

The following questions were advanced: 

• provisions on the modern transformation of Ukraine's foreign policy 

influenced by information and communication technologies; prospects for 

improvement of the state’s digital diplomacy principles by developing a single 

policy document on the use of digital tools with emphasis on multilingualism and 

interactivity of online content are identified; 

• reasoning that the identified areas of digital diplomacy in Poland, Slovakia, 

the Czech Republic and Hungary are marked by the online activity similar to 

Ukraine’s initiatives, given the opportunities to enhance the communication with 

different target audiences by tailoring the content and wider use of the online 

services; 

The following questions were further developed: 

• argument of the author's proposals based on the empirical research carried out   

on the efficient use of online tools by government institutions and diplomatic 

missions of Ukraine, the Republic of Poland, the Slovak Republic, the Czech 

Republic and Hungary to position the foreign policy interests of the state. 

It is established that the digitalization of international relations which is 

associated with the use of modern technology to support and promote the foreign 

policy interests of various actors has led to international deepening of digital 

differentiation in the development of states as well as furthering the engagement of 

different stakeholders in the economic and cultural interaction in the online space. 

Whereas at the functional level of diplomatic work the digitization of international 

relations, particularly in the context of the COVID-19 pandemic in 2020, has 

contributed to the revision of the established norms of diplomatic protocol and 

etiquette in the development of international cooperation; has led to the process of  

rethinking the role of the public and individuals in foreign policy realization and 

communication; has encouraged the update of security standards for communication 
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with officials and the target audience; has allowed to expand the list of 

communication tools and has provided an possibility to transform the foreign 

ministry into an active media actor becoming the primary source of information. 

Following the analysis of the program and institutional framework of digital 

diplomacy in Ukraine, the contemporary aspects of its development are presented in 

program documents of various relevant departments of the state, which sometimes 

disperses or duplicates the use of digital technologies to support foreign policy 

initiatives. Furthermore, strengthening of the Ukrainian state’s digitalization will 

allow to use online tools of digital diplomacy more effectively owing to the 

modernization of a technical and technological basis and formation of proper security 

and legal conditions. 

An extensive network of web resources in Ukrainian and English allows to 

popularize the state image of Ukraine, still increasing the frequency of content 

updates and the number of messages in the host country as well as diversifying  the 

formats of communication and introducing interactive services will help raise public 

awareness and ensure the expansion of Ukraine's interaction with the selected 

European neighboring countries since the intensification of cooperation with them 

requires the improvement of information materials in order to transform the 

perception of the Polish, Slovak, Czech and Hungarian audiences on the matter of the 

internal political processes taking place in Ukraine. 

The joint vectors of program documents implementation in Poland, Slovakia, 

the Czech Republic and Hungary in the field of foreign policy and digital diplomacy 

lie in the developing national initiatives to promote the digital economy as well as 

cultural, educational and tourist opportunities. It is noteworthy that Poland and partly 

the Czech Republic, compared to other European countries studied, are more actively 

promoting digital initiatives, strengthening their image due to distinct interest in 

foreign policy digitalization and stimulating the regional community to thematic 

discussions. 

Applied study of the features of online communication in Ukraine and the 

selected European neighboring countries was carried out using SimilarWeb, a 
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professional analytical system. Essentially, Ukraine, Poland, Slovakia, the Czech 

Republic and Hungary demonstrate similar level of efficiency using online resources 

to promote foreign policy initiatives. Nevertheless, there is an uneven distribution of 

audience interests, in particular, the Ukrainian audience is interested in investment 

and trade opportunities in Poland, Slovakia and the Czech Republic, the Polish online 

community is mainly responsive to the investment and trade opportunities in Ukraine, 

while strengthening cooperation between Poland, Slovakia, Czech Republic and 

Hungary can be furthered under the condition of introduction of additional 

communicative initiatives in the online space. 

It was assessed that Ukraine can improve the interaction with the Polish public 

through the use of online communication tools, given that the audience is currently 

more invested in the Ukrainian economic, tourist and cultural-educational projects 

other than the Slovak, Czech or Hungarian audience. Additionally, regular 

communication with the online communities in Slovakia, the Czech Republic and 

Hungary, in the context of the realization of Ukraine's European integration and 

Euro-Atlantic aspirations, can serve as a potential direction for digital diplomacy 

initiatives. 

The practical significance of the obtained results as well as the theoretical 

generalizations and conclusions obtained in the dissertation is established in their 

possible use for the purposes of the further research on online communication in the 

international environment, as well as to supplement the content of training courses on 

information and analytical activities in international relations, theory of international 

communication and foreign policy communication technologies for students of higher 

education institutions of Ukraine. 

The conclusions and proposals developed based on the author's empirical 

research can be used in foreign policy activities of such institutions as the Ministry of 

Foreign Affairs of Ukraine, the Office of the President of Ukraine, the Ministry and 

the Committee for Digital Transformation of Ukraine, diplomatic missions of 

Ukraine as well as in the international communication of other governmental and 

non-governmental organizations. In addition, the results of the author's research can 
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be used in the process of modernization of state programs and concepts for the 

formation of foreign and domestic policy of the country, as well as in developing a 

program of public diplomacy of Ukraine at the foreign ministry. 

Keywords: digital diplomacy, foreign policy, the EU, the Republic of Poland, 

the Slovak Republic, the Czech Republic, Hungary, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження полягає у науковій доцільності 

визначення перспектив використання цифрової дипломатії як сучасного чиннику 

забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави, що пояснюється 

трансформацією міжнародної системи під впливом глобалізації і цифровізації 

зовнішньої політики, що приводять до переходу від вибіркового використання 

онлайн-інструментів у дипломатичній роботі до обов’язкового їх застосування 

для забезпечення і просування національних інтересів. Крім того, вибір теми 

дослідження зумовлений необхідністю узагальнення сучасних підходів держав у 

сфері цифрової дипломатії і систематизації практики цифрової взаємодії України і 

європейських країн-сусідів щодо забезпечення ефективності комунікації. 

Об’єктами прикладного аналізу щодо застосування цифрової дипломатії для 

підтримки регіональної і міжнародної взаємодії обрано Україну як державу, яка 

розпочала інтенсивне використання інструментів цифрової дипломатії для 

просування зовнішньополітичних ініціатив і має значний науково-технологічний 

потенціал для розвитку у цій сфері, а також європейських держав-сусідів України, 

які демонструють подібну до української держави зовнішньополітичну онлайн-

активність, зокрема Республіка Польща успішно використовує цифрові рішення 

для просування власних зовнішньополітичних ідей і проектів; Словацька 

Республіка активно починає використовувати цифрову дипломатію для розбудови 

іміджу країни в онлайн-просторі; Чеська Республіка демонструє вдалу практику 

включення цифрових рішень до своїх зовнішньополітичних інструментів; 

Угорщина розпочинає звертатися до формування засад використання цифрової 

дипломатії для популяризації країни. 

Таким чином, основний напрям дослідження полягає у вивченні місця і ролі 

цифрової дипломатії у сучасних міжнародних відносинах та оцінці ефективності 

комунікації інструментами цифрової дипломатії на основі узагальнення практики 

позиціонування України, Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини в онлайн-
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просторі, що дозволило з’ясувати особливості удосконалення веб-інструментарію 

обраних країн щодо підвищення рівня взаємодії з цільовими групами на 

регіональному і міжнародному рівнях. 

Праці зарубіжних та українських науковців і практиків у сфері цифрової 

дипломатії склали теоретичну і концептуальну основу дисертаційної роботи, де 

значна увага приділяється вивченню трансформації сучасних досліджень у сфері 

міжнародних відносин під впливом цифровізації зовнішньої політики і 

використання онлайн-інструментів для просування політичного, економічного і 

культурно-освітнього потенціалу обраних держав. Здійснений аналіз українських, 

польських, словацьких, чеських і угорських науково-практичних розробок вказує 

на потребу удосконалення програмно-інституціонального забезпечення засад 

цифрової дипломатії як інструментарію зовнішньої політики, щоб поєднати 

інноваційні технологічні здобутки з наявною практикою її застосування в Україні 

і досліджуваних європейських країнах-сусідах. Концептуальна і технологічна 

уніфікація використання цифрової дипломатії дозволить як Україні, так і Польщі, 

Словаччині, Чехії та Угорщині ефективніше комунікувати на регіональному і 

міжнародному рівні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дослідження виконано у рамках комплексної програми науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і наукової теми 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (номер 

державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у цілісному 

дослідженні особливостей використання цифрових технологій у сфері 

міжнародних відносин і визначенні ефективності їх впливу на трансформацію 

зовнішньополітичної діяльності України, Польщі, Словаччини, Чехії та 

Угорщини. 
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Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких дослідницьких 

завдань: 

• систематизувати наукові підходи і виявити тенденційні зміни впливу 

цифровізації на сучасну зовнішньополітичну діяльність міжнародних акторів, а 

також виокремити авторську періодизацію розвитку таких підходів у сфері 

цифрової дипломатії і охарактеризувати використання онлайн-інструментів під 

час пандемії для здійснення ефективної комунікації у міжнародному просторі; 

• проаналізувати програмно-інституціональне забезпечення цифрової 

дипломатії України і провести дослідження, виокремлених автором 

інструментальних напрямів, за якими відбувається реалізація засад цифрової 

дипломатії держави та визначити перспективи їхнього удосконалення для 

взаємодії з європейськими країнами-сусідами; 

• узагальнити практику реалізації цифрової дипломатії на рівні Республіки 

Польща і Словацької Республіки та з’ясувати ефективність діяльності 

національних інституцій щодо використання онлайн-інструментів для підтримки 

зовнішньополітичних та регіональних ініціатив держав; 

• виявити напрями використання цифрової дипломатії як чинника 

регіональної і міжнародної взаємодії Чеської Республіки і Угорщини, а також 

визначити вплив онлайн-інструментів на формування загального іміджу держав; 

• виокремити на основі авторського емпіричного дослідження рівень 

забезпечення Україною і досліджуваними європейськими країнами-сусідами 

ефективності комунікації інструментами цифрової дипломатії і встановити 

перспективні зміни онлайн-взаємодії з цільовою аудиторією. 

З урахуванням зазначеної мети і завдань, об’єктом дослідження виступає 

сфера міжнародних відносин в умовах зростаючого впливу цифрових технологій 

на підвищення ефективності зовнішньополітичної діяльності, а предметом є 

цифрова дипломатія як чинник взаємодії України і країн-сусідів ЄС на 

регіональному і міжнародному рівнях. 

Методи дослідження. Дослідження тенденцій і практики цифрової 

дипломатії здійснювалося на теоретичному та емпіричному рівнях, зокрема, на 



17 

теоретичному рівні визначено і систематизовано наукові підходи до впливу процесів 

цифровізації на систему міжнародних відносин і встановлено поняттєво-категоріальні 

характеристики цифрової дипломатії, тоді як на емпіричному рівні систематизовано 

дослідження щодо сучасної зовнішньополітичної комунікації України і країн-сусідів 

ЄС під впливом цифрових технологій і вивчено прикладний вимір цифрової 

дипломатії досліджуваних країн, а також визначено її ключові характеристики, які 

дозволять удосконалити зовнішньополітичний інструментарій держав. 

У дослідженні також було використано системний і порівняльний підходи з 

метою вивчення множинності засад розвитку цифрової дипломатії і узагальнення 

цілей застосування онлайн-інструментів у зовнішньополітичній практиці обраних 

держав. Для виявлення теоретичних і прикладних аспектів цифрової дипломатії країн, 

а також визначення особливостей оцінки ефективності їхньої онлайн-діяльності було 

використано міждисциплінарний підхід. 

Використання загальнонаукових, загальнологічних і прикладних методів 

дослідження уможливили розгляд сучасної і перспективної регіональної та 

міжнародної взаємодії досліджуваних країн на основі інструментів цифрової 

дипломатії. У цьому контексті виокремимо метод політичного аналізу, що дозволив 

охарактеризувати особливості державного погляду на суть цифрової дипломатії і 

можливості використання онлайн-інструментів для позиціонування політичного, 

економічного і культурно-освітнього потенціалу України, Республіки Польща, 

Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини. Додамо, що сутність 

прикладних методів вивчення тенденцій забезпечення ефективності комунікації 

інструментами цифрової дипломатії Україною і досліджуваними європейськими 

країнами-сусідами розкрито у першому розділі роботи. Використання обраних 

методів дозволило якісно наповнити зміст дисертації, перевірити сформульовані 

аналітичні узагальнення і аргументувати потреби в удосконаленні застосування 

онлайн-інструментарію акторами міжнародних відносин для забезпечення власних 

зовнішньополітичних інтересів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

проаналізовано теоретичний і прикладний вимір суті цифрової дипломатії 
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України у поєднанні з вивченням механізмів її реалізації Республікою Польща, 

Словацькою Республікою, Чеською Республікою та Угорщиною. У проведеному 

дослідженні: 

Вперше: 

• виокремлено цифрову макроконцепцію міжнародних відносин, сутність 

якої розкривається у перегляді умов міжнародної і регіональної взаємодії акторів 

на основі використання цифрових технологій для просування політичної, 

економічної і культурно-освітньої привабливості учасників; 

• подано авторську періодизацію розвитку наукових підходів у сфері 

цифрової дипломатії і охарактеризовано особливості зовнішньополітичної 

онлайн-комунікації в умовах пандемії, що привело до технологічного оновлення 

умов проведення дипломатичної роботи; 

Удосконалено: 

• положення про сучасну трансформацію зовнішньополітичної роботи 

України під впливом інформаційно-комунікаційних технологій і визначено 

перспективи удосконалення засад цифрової дипломатії держави через розробку 

єдиного програмного документу щодо використання цифрових інструментів з 

акцентом на багатомовності та інтерактивності розміщеного онлайн-контенту; 

• аргументацію про те, що виявлені напрями реалізації цифрової дипломатії 

на рівні Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки та 

Угорщини відзначаються подібною до України зовнішньополітичною онлайн-

активністю, з огляду на, що співпадають і можливості підвищення ефективності 

комунікації з різними цільовими аудиторіями через удосконалення змістовного 

наповнення і ширшого застосування інтерактивних онлайн-послуг; 

Набуло подальшого розвитку: 

• обґрунтування авторських пропозицій, сформованих на основі 

емпіричного дослідження, щодо ефективного застосування онлайн-інструментів 

урядовими інституціями і дипломатичними місіями України, Республіки Польща, 

Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини для позиціонування 

зовнішньополітичних інтересів держав. 
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Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні узагальнення і 

висновки, отримані у дисертаційній роботі, можуть бути застосовані для 

подальших наукових досліджень онлайн-комунікації у міжнародному середовищі, 

а також для доповнення змісту навчальних курсів з інформаційно-аналітичної 

діяльності в міжнародних відносинах, теорії міжнародної комунікації, 

зовнішньополітичних комунікативних технологій для студентів закладів вищої 

освіти України. 

Висновки і пропозиції, сформовані на основі авторського емпіричного 

дослідження, можуть бути використані у зовнішньополітичній діяльності таких 

інституцій, як Міністерство закордонних справ України, Офіс Президента 

України, Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, 

дипломатичних місій України, а також у міжнародній комунікації інших урядових 

і неурядових організацій. Крім того, результати авторського дослідження можуть 

бути застосовані у процесі модернізації державних програм і концепцій щодо 

формування зовнішньої і внутрішньої політики країни, а також при розробці 

програми публічної дипломатії України на рівні зовнішньополітичного відомства 

держави. 

Апробація матеріалів дисертації. Ключові аспекти наукового дослідження 

було апробовано на міжнародних науково–практичних конференціях і круглих 

столах, зокрема: інтернет–читаннях пам’яті В. П. Гондюла «Міжнародна 

інформація: політичні, економічні, безпекові, гуманітарні, соціальні, 

комунікативні, аналітичні і медійні аспекти» у рамках міжнародної науково–

практичної конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах», 19 жовтня 2017 року, м. Київ, 

Україна; міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна», 29 березня 2018 року, м. Київ, Україна; 

міжнародній науково–практичній конференції «Міжнародна інформація у системі 

міжнародних відносин: концептуальні та практичні аспекти», присвячена 25-

річчю спеціальності «Міжнародна інформація/Міжнародні комунікації», 1 червня 

2018 року, м. Київ, Україна; міжнародній науково-практичній конференції 
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«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові 

та медіакомунікативні інструменти», 18 квітня 2019 року, м. Київ, Україна; 

міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна інформація / 

Міжнародні комунікації: історія, сучасність і перспективи», 6 грудня 2019 року, 

м. Київ, Україна. 

Наукові узагальнення та висновки дисертації обговорювалися на наукових 

семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 наукових робіт: 

4 статті, які вийшли у наукових фахових виданнях України; 1 стаття в іноземному 

виданні; 2 праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 218 

сторінок, в тому числі основний текст – 162 сторінки, список використаних 

джерел складається з 365 найменувань і займає 38 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняттєво-категоріальні характеристики та наукові підходи до вивчення 

цифрової дипломатії 

 

 

Цифрові технології стали сучасними інструментами дипломатії і сприяли 

переоцінці засобів подачі зовнішньополітичної інформації та джерел її отримання. 

Поглиблення тенденцій використання мобільних пристроїв і додатків для 

виконання дипломатичних функціональних обов’язків дозволило якісно 

персоналізувати повідомлення для іноземної аудиторії, змінити форми 

споживання інформації, налагодити ефективну комунікацію з різними акторами 

для підтримки позитивного міжнародного іміджу держави, а також адаптувати 

публічну частину дипломатичної роботи до вимог сучасного інформаційного 

простору. Відтак зарубіжними, а згодом і українськими, дослідниками було 

введено поняття “цифрова дипломатія”, яке поєднало різні практики 

використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення і 

просування зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів. 

Теоретичним підґрунтям розвитку досліджень у сфері цифрової дипломатії 

можна вважати виокремлені зарубіжними та українськими вченими 

макроконцепцій, в межах яких формується система міжнародної взаємодії. 

Зокрема, дослідники виділяють політологічну макроконцепцію міжнародних 

відносин, що ґрунтується на ідеях верховенства держави як головного 

міжнародного актора, що сприяє розвитку міждержавного співробітництва як 

основи формування міжнародних відносин; соціологічну макроконцепцію 

міжнародних відносин, що зосереджується на вивчені міжнародних суб’єктів; 

системну макроконцепцію міжнародних відносин, що розглядає міжнародних 

акторів як вторинних по відношенню до системи міжнародних відносин; 

культурну макроконцепцію міжнародних відносин, що ґрунтується на вивченні 
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формування національно-культурної ідентичності у міжнародних відносинах; 

комунікативну макроконцепцію міжнародних відносин, що реалізується за 

допомогою механізмів позиціонування і забезпечення національних, 

корпоративних і суспільних інтересів (Субботін, 2004). Крім названих вище 

концепцій, вважаємо, що наразі можна виокремити також цифрову 

макроконцепцію міжнародних відносин, яка ґрунтується на перегляді умов 

взаємодії між міжнародними акторами на основі використання цифрових 

технологій для здійснення політичної, безпекової, культурної, економічної та 

комунікативної співпраці. 

Додамо, що цифровізація як загальновідомий термін вживається для опису 

цифрової трансформації суспільства під впливом розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (Khan, 2017), тобто цифровізація сприяла переходу від 

індустріальної епохи, що характеризувалася використанням аналогових 

технологій, до епохи знань та доступу до онлайн-інформації, що ґрунтується на 

запровадженні цифрових технологій та інновацій у політиці, економіці, культурі, 

які привели до глибинних суспільних трансформацій у світі. 

Цифровізація впливає на сферу міжнародних відносин завдяки оновленню 

форм взаємодії між міжнародними акторами, а також через появу нових 

можливостей комунікації з аудиторією для недержавних учасників. У той же час 

цифровізація чинить тиск на держави і міжнародні інституції, змушуючи їх 

замислитися над своєю комунікативною стратегією та позиціонуванням у 

сучасному міжнародному онлайн-просторі. Розглядаючи цифровізацію як 

безперервний соціально-технічний процес змін, відзначимо, що у сфері 

міжнародних відносин трансформації зосереджуються на технологічному вимірі 

лише частково, а більша увага приділяється процесам переоцінки діяльності 

міжнародних акторів та їхнього силового потенціалу. Таким чином, визначимо 

цифровізацію міжнародних відносин як тривалий процес трансформації сфери 

міжнародних відносин під впливом розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
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Концептуальні підходи до вивчення цифровізації міжнародних відносин 

знаходяться на перетині політико-суспільних, економічних, безпекових і правових 

досліджень, зокрема, аналізом процесів впливу цифрових технологій на всі сфери 

життєдіяльності займаються експерти Німецького інституту з міжнародних 

питань та безпеки і дослідницька група “Політика діджиталізація” у рамках 

Берлінського центру соціальних наук, які вивчають загрози кібербезпеці та 

боротьбу з ними, загальні правові зміни і трансформацію прав людини під 

впливом цифрових технологій, протистояння між глобальним технологічним 

прогресом і регіональним політичним розвитком, а також перерозподіл сили між 

міжнародними акторами. Відзначимо, що Організацією економічного 

співробітництва та розвитку сформовано рекомендації для країн Великої 

двадцятки з урахуванням процесів цифровізації міжнародних відносин, серед 

яких розробка національних стратегій цифрового розвитку та забезпечення 

рівного і вільного доступу населення до мережі Інтернет; збільшення інвестицій в 

цифрову інфраструктуру; представлення стандартів регулювання інформаційно-

комунікаційних технологій 4.0 і національних стратегій із захисту приватних 

даних користувачів; адаптація правового поля держав до потреб та особливостей 

цифрової політики і економіки (OECD, 2017). 

Тому у рамках зовнішньополітичної діяльності для держав актуальним 

залишається створення цілісних програм розвитку цифрової дипломатії і 

пристосування стратегії зовнішньої політики до викликів і можливостей процесу 

цифровізації. Аналізуючи цифровізацію зовнішньополітичної діяльності держав, 

зарубіжний дослідник Б. Веррекія у роботі Digital Diplomacy and Its Effect on 

International Relations підсумовує, що цифровізація дипломатії приводить до її 

посилення завдяки ефективному використанню інструментів онлайн-

комунікації (Verrekia, 2017), а Дж. Паммент у статті Diplomacy and Digitization: A 

Profession Adapting to New Networks of Power вказує на те, що цифровізація 

вносить зміни до професії дипломата, трансформуючи його обов’язки та спосіб 

комунікації як з міністерством закордонних справ власної держави, так і з 

аудиторією країни перебування (Pamment, 2018). 
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Звертаючись детальніше до світових тенденцій, які мають вплив на 

розвиток цифрової дипломатії, почнемо з демократизації міжнародних відносин і 

зовнішньополітичних процесів, що сприяє формуванню оновленого рівня 

легітимації політичних рішень. У цьому контексті зауважимо, що у 

взаємопов’язаному політико-економічному середовищі неможлива ефективна 

зовнішньополітична діяльність, яка не підкріплюється широкою підтримкою 

громадськості, а тому політичні лідери, організації, партії, інституції, недержавні 

суб’єкти та інші актори міжнародних відносин прагнуть розвивати і підтримувати 

тісні зв’язки з громадськістю (Rasmussen, 2006). Такі зв’язки завдяки цифровим 

технологіям перетворюються як на рівноправні, так і взаємозалежні, оскільки 

дозволяють безперервно здійснювати комунікацію, яка ґрунтується на діалозі, у 

результаті чого особи, що володіють владою, і громадськість починають 

здійснювати майже рівнозначний вплив на поведінку один одного. Додамо, що 

громадськість поступово отримує більше повноважень і ефективних механізмів 

впливу на тих, хто безпосередньо володіє владою. Отже, вивчення 

інформаційного простору і каналів поширення політичних рішень дає можливість 

зробити вірогідний прогноз соціальної реакції на такі рішення, а також 

передбачити наслідки (Матчук, 2019a). 

Персоналізацію суб’єктів міжнародних відносин можна назвати наступною 

тенденцією, яка сформувалась під впливом розвитку цифрових технологій. Роль 

особистості та важливість особистісного підходу у політичній діяльності 

здійснюють важливий вплив на особливості міжнародної взаємодії. Частково це 

можна пояснити тим, що до влади приходять політичні лідери, які свої 

передвиборчі онлайн-кампанії формують навколо особистості, характеру та 

образу політика, наприклад, Б. Обама, Е. Макрон або Д. Трамп. Здійснення такої 

діяльності дозволяє міжнародним політичним лідерам безпосередньо 

спілкуватись зі своєю аудиторію та реагувати на критичні зауваження, 

демонструючи наближення до своїх прихильників. Таким чином, традиційні медіа 

поступово втрачають функцію посередника між суспільством і політичною 

елітою. Прикладами такої тенденції може бути сторінка Д. Трампа у мікроблозі 
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Twitter або сторінка Дж. Трюдо у Facebook, які стали міжнародно-політичним 

прецедентом (Bump, 2017). 

Наступною тенденцією стала зростаюча інформатизація середовища 

міжнародної взаємодії. Зовнішньополітична комунікація ефективно здійснюється 

не тільки через традиційні канали, а й за допомогою мережі Інтернет, роль якої в 

цьому процесі невпинно зростає. Відповідно до закону Меткалфа, який загалом 

описує вплив телекомунікаційних мереж, вага і значимість інтернету 

збільшується пропорційно квадрату кількості підключених користувачів до 

мережі (Shapiro, 1999). Інтернет і соціальні медіа трансформують середовище 

внутрішньої та зовнішньої політики, одночасно поєднуючи роль об’єкта і суб’єкта 

міжнародних відносин. Зокрема, роль об’єкта міжнародних відносинах 

проявилась під час Facebook і Twitter-революцій, а суб’єкта – під час витоку 

персональних даних користувачів Facebook і їх використання у дослідженнях 

Cambridge Analytica (Матчук, 2019b). 

Додамо, що серед основних переваг мережі Інтернет, які мають значення 

для здійснення політичної діяльності, можна виокремити свободу доступу до 

інформації та її розповсюдження без обмежень у часі і просторі. Така перевага 

створює нові можливості для держав і міжнародних інституцій, уможливлюючи 

забезпечення широкомасштабного та оперативного інформаційного покриття з 

метою посилення власного впливу на закордонну аудиторію. І водночас 

міжнародно-політичні інституції стикаються з вимогою громадськості щодо 

поглиблення прозорості їх діяльності та відкритості політичної комунікації. Тому 

для підтримки і просування національних інтересів держави на міжнародній арені 

необхідно ефективно поєднувати зовнішньо- та внутрішньополітичну 

комунікацію, що завдяки використанню комунікаційних каналів, дозволяє 

одночасно взаємодіяти з різними цільовими групами і поширювати 

вузькотематичний контент. 

Крім того, відзначимо, що під впливом вищезгаданих тенденцій формується 

оновлена модель зовнішньополітичного спілкування внаслідок використання 

мережевих технологій, поєднання індивідуальної, групової і масової комунікації, 
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а також різноманіття форм поширення інформації. Це приводить до збільшення 

популярності використання інтернету та підвищення його ефективності як каналу 

зовнішньополітичної комунікації, а також формування засад цифрової дипломатії 

як сучасного напряму зовнішньополітичної діяльності держави. 

На основі поєднання сформованих тенденцій трансформації міжнародного 

середовища зі згаданими макроконцепціями міжнародних відносин можна 

виокремити авторську періодизацію розвитку наукових підходів у сфері цифрової 

дипломатії. Перший період (середина 90-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 

характеризується появою наукових розвідок щодо впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на зовнішньополітичну діяльність держав. Зокрема, у 

рамках європейських та американських досліджень (Arterton, 1988; Dizard, 1996; 

Rosenau, 1999; Brown & Studemesiter, 2001; Castells, 2002; Zinnbauer, 2001; 

Grant, 2004) було розглянуто особливості зміни роботи міністерств закордонних 

справ і дипломатичних представництв закордоном в умовах використання 

інтернет-технологій для забезпечення і підтримки міжнародної репутації держави, 

а також трансформацію діяльності дипломатів у цьому контексті. Зокрема, США 

стали першою державою, що створила у 2002 році окремий підрозділ у складі 

Державного департаменту США під назвою “Цільова група з eDiplomacy”. Таке 

нововведення згодом було запроваджено й іншими зовнішньополітичними 

відомствами, серед яких можна виокремити лідерські позиції міністерств 

закордонних справ Великої Британії, Канади, Швеції, Франції тощо. Додамо, що 

головними інструментами цифрової дипломатії того часу стали веб-сайти 

зовнішньополітичних відомств і розсилання інформації зацікавленим групам за 

допомогою електронної пошти. 

За Дж. Наєм та Р. Кеохейном необхідність співпраці на міжнародному рівні 

спричинила взаємозалежність держав у сфері цифрових технологій, а також появу 

додаткових інструментів впливу у міжнародних відносинах (Keohane & Nye, 

2001). При цьому Дж. Розенау стверджує, що поєднання глобальних і локальних 

інтересів держав на основі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій призводить до децентралізації влади, внаслідок чого держави-нації 
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починають програвати в ефективності свої діяльності у порівнянні з новими 

акторам міжнародних відносин, такими як медіа, неурядові організації тощо 

(Rosenau, 1999). З огляду на ці процеси, можна виокремити наступний період 

трансформації наукових підходів у сфері цифрової дипломатії. 

Зокрема, другий період (2004-2010 років) відзначається появою таких 

соціальних медіа, як Facebook – 2004 року, YouTube – 2005 року, Twitter – 2006 

року та Instagram / Pinterest – 2010 року, які суттєво вплинули на інструментарій 

просування зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів та особливості 

здійснення дипломатичної роботи. У цей час починають з’являтись перші акаунти 

у соціальних медіа політичних лідерів і дипломатів, а також різноманітних 

міжнародних і національних інституцій. Одночасно відбувається і наукове 

осмислення таких інновацій для розвитку системи міжнародних відносин, зокрема 

дослідники і експерти (Krahmann, 2005; Cohen & Küpçü, 2005; Rasmussen, 2006; 

Paley, 2008; Archetti, 2010; Shirky, 2011) починають звертати увагу на вплив 

індивідуумів і громадських груп на зовнішньо- і внутрішньополітичні процеси, а 

також трансформацію ролі держави під впливом цифрових технологій, коли 

кордони перестають бути обмежувальною лінією для поширення інформації та 

отримання доступу до даних. Дослідники розглядали вплив цифрової комунікації 

на зовнішню політику як невід’ємний компонент взаємодії акторів міжнародних 

відносин, що здійснюють інформаційний вплив на аудиторію, незважаючи на її 

національну приналежність і культурно-соціальні характеристики 

(Гуменський, 2010). Головними інструментами цифрової дипломатії того часу 

стали брендові веб-сайти і акаунти у соціальних медіа від зовнішньополітичних 

відомств і дипломатичних представництв за кордоном, іміджево-тематичні 

онлайн-платформи, створенні державними інституціями, і профільні громадські 

форуми та чати. Встановлено, що онлайн-інструменти надали можливість акторам 

міжнародних відносин ефективно реалізовувати свою зовнішньополітичну 

діяльність, а також здійснювати власний вплив на світові політичні, економічні та 

соціокультурні процеси завдяки розповсюдженню інформації у мережі Інтернет. 
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Третій період (2010-2014 років) ґрунтується на появі системних досліджень 

(Copeland, 2011; Rana, 2011; Seib, 2012; Murphy, 2013; Huxley, 2014, Tkacheva, 

Schwartz, Libicki, Taylor, Martini, Baxter, 2013) у сфері цифрової дипломатії та 

переосмислені політико-правового, безпекового і економічного впливу 

інформаційно-комунікаційних технологій на всі сфери життєдіяльності держави. 

Період характеризується також вивченням структури зовнішньої та внутрішньої 

онлайн-комунікації, а також її впливу на процеси реалізації зовнішньої політики 

міжнародних акторів. Пріоритетними онлайн-інструментами для поширення та 

обміну інформації стають різні соціальні медіа. Згідно з дослідженням RAND 

Corporation, інформаційно-комунікаційні ресурси почали здійснювати вагомий 

вплив на владні процеси у державі та світі, оскільки відбулось поєднання 

політичних процесів з комунікаційними, які реалізуються і з використанням 

мережі Інтернет, а тому актори зіткнулись з необхідністю ефективної онлайн-

комунікації зі своїми аудиторіями для підтримки або розвитку власного 

політичного лідерства (Tkacheva, Schwartz, Libicki, Taylor, Martini, Baxter, 2013). 

Четвертий період (2014-2019 років) зумовлюється поглибленням політико-

безпекової нестабільності як в Європі, так і у світі, коли онлайн-інструменти та 

онлайн-комунікація перетворюються на провідний медійний канал для політиків, 

дипломатів, міжнародних інституцій, недержавних організацій та індивідуумів. 

Наукові дослідження (Melissen, 2015; Sotiriu, 2015; Adesina, 2017; Stanzel, 2018, 

Bjola, 2019; Manor, 2019b) спрямовані на вивчення безпекових і правових 

наслідків використання цифрових технологій у зовнішньополітичній сфері. 

Дотримання умов кібербезпеки міжнародного та національного інформаційного 

простору, а також запровадження політики конфіденційності і захисту 

приватності даних громадян в умовах безперешкодного доступу до інформації, 

вплинули на діяльність дипломатичних установ і змінили ставлення світової 

політичної і дипломатичної еліти до умов використання цифрових технологій у 

зовнішній політиці. Зауважимо, що за умов переходу від силового міждержавного 

протистояння до застосування м’якої сили і цифрових інструментів міжнародна 
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система може трансформуватися та сприяти оновленню підходів до вирішення 

політичних, безпекових і економічних питань (Макаренко, 2013). 

П’ятий період (початок 2020 року) зосереджується на технічному та 

технологічному переоснащені зовнішньополітичних відомств і міжнародних 

інституцій внаслідок поширення пандемії COVID-19 і переведення більшості 

міжнародних, регіональних і національних зустрічей в онлайн-формат. У цьому 

контексті додамо, що згідно з дослідженням, проведеним глобальною 

комунікаційною компанією Edelman Holdings, Inc. у 2020 р., найбільшу довіру у 

широкої громадськості до здійснюваної діяльності викликають неурядові 

організації і бізнес-структури, другу позицію займають медіа і третя – належить 

урядовим інституціям (Edelman Trust Barometer, 2020). Тому для підвищення 

репутації та рівня громадської довіри уряди мають тісніше співпрацювати з 

неурядовими організаціями, підприємствами і засобами масової інформації, а 

також використовувати у своїй практиці перевірені комунікаційні підходи до 

взаємодії з внутрішньою та зовнішньою аудиторією. 

Крім того, у дослідженні Edelman Trust Barometer 2020 відзначається, що 

61 % респондентів вважають, що їхні уряди не достатньо використовують 

цифрові технології для здійснення державного управління, а також не 

забезпечують належне правове регулювання цифрового простору в умовах 

стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. У цьому контексті 

відзначимо, що недостатній рівень застосування новітніх технологій урядами 

різних країн і необхідність формування іміджу владних структур як 

технологічних і комунікаційних експертів вимагає від держав посилення роботи у 

напрямі технічного і технологічного переоснащення власної політичної 

діяльності. 

Виокремимо також таку особливість, виявлену в Edelman Trust Barometer 

2020, як глобальна занепокоєність якістю інформації. Так, 57 % респондентів 

вважають, що медіа, якими вони користуються, містять недостовірну інформацію, 

а 76 % – висловлюють хвилювання щодо використання неправдивої інформації та 

фейків як зброї (Edelman Trust Barometer, 2020). На думку автора, наявність такої 
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тенденції надає можливість державним інституціям закріпити свої позиції в 

онлайн-просторі як достовірних та актуальних джерел інформації за умов 

активізації розвитку власних онлайн-платформ і переосмислення інструментів 

позиціонування державної політики у соціальних медіа. 

Додамо, що у мікроблозі Twitter було введено додаткову мітку для урядових 

і державних ЗМІ акаунтів у вигляді сірого прапорця. Така мітка означає, що 

управління акаунтом здійснюють офіційні представники уряду, залучені до 

міжнародної діяльності, державні медіа та особи, які тісно пов’язані з такими 

медіа. Наразі мітки відображаються у облікових записах п’яти країн, які є 

постійними членами Ради безпеки ООН – Велика Британія, Китай, РФ, США і 

Франція. У перспективі такою міткою будуть маркуватись офіційні акаунти інших 

держав (Twitter, 2020). 

Тим більше, що потенціал використання інструментів цифрової дипломатії 

додатково розкрився в умовах пандемії COVID-19, коли уряди держав і 

міжнародні організації перевели більшість процесів комунікації та значну частину 

своєї діяльності в онлайн-простір. При цьому міжнародна організація United Cities 

and Local Governments звертає увагу на те, що застосування цифрових 

інструментів в умовах пандемії не є тимчасовим вирішенням кризової ситуації, а 

має сприяти докорінній зміні комунікацій, зокрема наголошуючи на посиленні 

локального та регіонального управління як головних проявів таких змін (United 

Cities and Local Governments, 2020). 

Департамент із економічних і соціальних питань ООН також відзначає 

потужний розвиток електронного урядування та використання онлайн-

інструментів під час пандемії. Зокрема, за даними департаменту, 86 % країн 

(167 держав) розмістили інформацію про COVID-19 і поради для запобігання 

зараженню протягом першого місяця карантинних заходів (UN/DESA, 2020). 

Кризова епідеміологічна ситуація сприяла розвитку співпраці між урядами, 

приватним сектором і міжнародними організаціями, які об’єднались з метою 

забезпечення та підтримки безперебійного інтернет-зв’язку. Додамо, що 

Міжнародний союз електрозв’язку створив онлайн-платформу для надання 
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допомоги урядам щодо забезпечення стабільності мереж і доступу до 

телекомунікаційних послуг, щоб запобігти поглибленню цифрового розриву під 

час кризи COVID-19. Крім того, Європейська Комісія спільно з Органом 

європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) розробили 

спеціальний механізм звітності для моніторингу інтернет-трафіку і забезпечення 

зв’язку у кожній державі-члені ЄС. 

ЮНЕСКО зі свого боку надає підтримку у розробці та впровадженні 

штучного інтелекту у мобільні додатки, які створені для боротьби з COVID-19 і в 

яких дотримуються принципів захисту даних користувачів та конфіденційності, 

прикладом чого можу стати проект Інституту штучного інтелекту Квебеку 

(MILA). Крім того, у співпраці з корпораціями IBM та SAP ЮНЕСКО 

організувала глобальний хакатон CodeTheCurve, у якому взяли участь 

розробники, новатори, аналітики та дизайнери з усього світу, щоб обговорити 

процеси переосмислення повсякденного життя під час кризи, а також 

запропонувати різні форми онлайн-навчання, боротьби з поширенням 

дезінформації та зміцнення наукового співробітництва на міжнародному рівні 

(UNESCO, 2020). 

Зауважимо, що значну роль на регіональному рівні щодо запобігання 

спалаху коронавірусу відіграли зовнішньополітичні відомства та міжнародні 

організації. Закордонні дослідники І. Манор та К. Бьола вважають, що в умовах 

пандемії на цифрову дипломатію було покладено такі основні завдання, як 

надання екстреної консульської допомоги громадянам, які перебувають за 

кордоном, здійснення управління національним іміджем і запобігання поширенню 

дезінформації (Manor & Bjola, 2020). 

Так, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я разом з 

представниками сервісу WhatsApp запустила окремі інформаційні канали 

арабською, англійською, французькою та іспанською мовами, де 

розповсюджувалися звіти про розвиток епідеміологічної ситуації, надавалися 

поради щодо можливих подорожей та розвінчувалися міфи. Схожі канали було 

створено національними органами влади у Великій Британії, Австралії та Індії. 
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Окремо відзначимо, що Міністерство закордонних справ Литовської Республіки 

спільно з Оксфордською дослідницькою групою з питань цифрової дипломатії 

запустило чат-бота, який може надавати консультації щодо захисту здоров’я у 

зв’язку з COVID-19, а також сповіщати про обмеження пересування, консульські 

послуги та умови в’їзду-виїзду з країни під час карантину. Таким чином, криза 

змусила міжнародне співтовариство розпочати пошук нових форм комунікації та 

адаптуватись до нових методів взаємодії під час проведення онлайн-зустрічей. 

Хоча через недостатній розвиток інфраструктури та невирішені питання щодо 

конфіденційності даних цифрові інструменти та практика проведення онлайн-

зустрічей обмежено використовуються як компонент міжнародної взаємодії. 

Проте в умовах пандемії, на думку зарубіжної дослідниці Л. Главез, цифрові 

технології продемонстрували “ідеальну можливість для дипломатичних служб 

змінити своє ставлення до них і знайти нові способи співпраці” (Glavez, 2020). 

Віртуальні саміти та онлайн-зустрічі стали новою звичною формою 

дипломатії (Sandre, 2020), що свідчить про активну інтеграцію інструментів 

цифрової дипломатії у міжнародне середовище та зовнішньополітичну діяльність 

держав. У 2020 році у віртуальному форматі пройшли зустрічі Великої сімки та 

двадцятки, а також Світового банку, Міжнародного валютного фонду і брифінг 

Генеральної Асамблеї ООН. 

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey у дослідженні щодо виходу 

із кризи у зв’язку з поширеним коронавірусу вказує на те, що наступний етап 

розвитку як міжнародного бізнесу, так і міжнародних відносин буде цифровим 

(Baig, Hall, Jenkins, Lamarre, McCarthy, 2020). Так, проаналізувавши зміни в 

поведінці користувачів у світі та тенденцію до зростання використання онлайн-

інструментів у Китаї після виходу із кризи, спеціалісти McKinsey вважають, що 

глобальна онлайн-комунікація, дистанційна робота і віртуальні зустрічі стануть 

невід’ємною частиною нової реальності пост-COVID-19. 

Якщо дослідження McKinsey зосереджується на бізнес-структурах, то на 

сфері міжнародних відносин у цьому питанні акцентує увагу організація Swissnex, 

яка спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, DiploFoundation та 
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ICT4peace запровадила форум Geneva Talks з метою налагодження діалогу між 

представниками гуманітарної та дипломатичної сфери і засновниками 

Силіконової долини як центру технологічних інновацій, підтверджуючи тезу 

McKinsey про продовження цифрового етапу розвитку усіх галузей. Зокрема, 

увага експертів і вчених зосереджується наразі на питаннях подальшої еволюції 

ООН, змін в організації за умов використання сучасних технологій, а також 

міждержавній співпраці та інноваційно-технічної роль ООН у цьому напрямі 

(Swissnex, 2020). 

Звертаючись до визначення самого терміну “цифрова дипломатія”, 

розглянемо різноманітні підходи до формулювання суті поняття та його 

подальшого використання у рамках роботи. У цілому можна виокремити декілька 

широко використовуваних і значною мірою взаємозамінних термінів для поняття, 

що досліджується, зокрема кібер-, віртуальна, електронна або цифрова 

дипломатія, Twitter-дипломатія (Matchuk, 2018) і Zoom-дипломатія. Однак хоча 

вони часто використовуються як взаємозамінні, але всі наведені терміни 

підкреслюють різні аспекти досліджуваного явища. 

Отже, починаючи з кібердипломатії (Melissen, 2007; Hocking, Melissen, 

Riordan, Sharp, 2012), можна зауважити, що термін утворений з префіксом “кібер” 

бере початок з поняття кіберпростору, яке було введене В. Гібсоном у 1984 році у 

науково-фантастичному романі “Neuromancer” (Gibson, 1984). Після публікації 

цього твору префікс “кібер” увійшов до широкого вжитку для позначення явищ, 

пов’язаних з розвитком комп’ютерних технологій та мережі Інтернет. Це, в свою 

чергу, призвело до розповсюдження споріднених термінів, таких як 

“кіберзлочинність”, “кібератака”, “кіберзахист”, “кібервійна”, “кіберкультура” 

тощо. Зараз похідні від нього терміни використовуються у сфері зовнішньої 

політики та дипломатії для позначення явищ і тенденцій, які стосуються безпеки, 

зокрема кібербезпеки. 

“Віртуальна дипломатія” (Brown, S., Studemesiter, M., 2001; Grech, 2006) як 

термін не мав широкого використання у сфері зовнішньої політики або правовому 

контексті через специфічну вербальну конотацію “віртуального” як такого, що не 
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відноситься до матеріальної природи, а відтак потенційно нереального і 

неіснуючого. Тому, за умов двозначності змісту, таке формулювання нині 

застосовується радше у літературі, журналістиці та риториці, але не є широко 

представленим у науковому дискурсі і міжнародних документах або стратегіях. 

“Електронна дипломатія”, або як її ще називають е-дипломатія (Kurbalija, 

2007; Hanson, 2012; Holmes, 2013; Tutt, 2013), походить від термінів “електронна 

комерція”, “електронна торгівля” або “електронна економіка”, що мали 

безпосередній вплив на пришвидшення розвитку інтернету та онлайн-послуг. 

Після переходу великої кількості торговельних і фінансових операцій у мережу 

Інтернет до вжитку увійшов термін “електронна комерція”, а слово “електронний” 

почало використовуватися для опису явищ, пов’язаних з інтернетом. Так, 

наприклад, ці терміни застосовуються у міжнародних документах, зокрема у 

документах Європейського Союзу початку 2000-х років, а також на міжнародних 

заходах, таких як Всесвітній саміт інформаційного суспільства у Женеві (2003 

року) та в Тунісі (2005 року). Терміни, що використовуються у деклараціях 

Всесвітнього саміту інформаційного суспільства, включають також електронне 

урядування, електронну систему захисту здоров’я, електронне навчання, 

електронний бізнес, електронну комерцію, електронне сільське господарство і 

електронну систему зайнятості (World Summit of the Information Society, 2003). 

Однак термін “електронна дипломатія” поступово все менше використовується у 

дипломатичному контексті, що пояснюється виходом з практики вживання такого 

поняття на міжнародно-політичному рівні. 

Twitter-дипломатія, також відома як Twiplomacy (Sandre, 2012), широко 

використовується у дослідженнях західних науковців і медійній риториці. Ця ідея 

походить з перших Twitter-революцій, які наочно продемонстрували світові, 

наскільки впливовими є соціальні медіаплатформи та якою силою до мобілізації 

та поширення ідей вони володіють (Kassim, 2012). Додамо, що міжнародна 

агенція Burson Cohn & Wolfe, що спеціалізується на зв’язках із громадськістю та 

комунікаціях, проводить щорічні дослідження Twiplomacy, акумулюючи під цим 

терміном будь-яку активність політичних лідерів і міжнародних організацій у 
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соціальних мережах, не обмежуючись виключно платформою Twitter. Так, 

наприклад, у 2019 році згідно з Twiplomacy до трійки найвпливовіших політичних 

лідерів у мережі Twitter увійшли король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-

Азіз Аль Сауд, Президент США Д. Трамп і Прем’єр-міністр Нової Зеландії 

Дж. Ардерн (Twiplomacy, 2019a). Найбільшу кількість підписників серед 

міжнародних організацій у мережі Twitter у 2019 році мали ООН, ЮНІСЕФ і 

ВООЗ (Twiplomacy, 2019b), а у мережі Facebook найпопулярнішими сторінками 

політичних лідерів виявилися акаунти Прем’єр-міністра Індії Н. Моді, Президента 

США Д. Трампа та королеви-консорта Йорданії Ранії аль-Абдалла (Twiplomacy, 

2019c). Відтак цей термін має активне використання, проте обмежує спектр 

онлайн-інструментів лише соціальними мережами, виключаючи використання 

різноманітних веб-ресурсів. 

Сучасний термін Zoom-дипломатія увійшов до вжитку у 2020 році у зв’язку 

з пандемією COVID-19 і вимушеним переходом міжнародного спілкування та 

зустрічей на вищому рівні у режим онлайн. Як було зазначено вище, у 2020 році 

відбулись онлайн-зустрічі Великої сімки та двадцятки, а також брифінги 

Світового банку, Міжнародного валютного фонду і Генеральної Асамблеї ООН. 

Відзначимо, що зарубіжний дослідник П. Боем висловлює думку про те, що 

сучасна кризова ситуація змушує держави переглянути інструменти 

зовнішньополітичної діяльності та забезпечення національних інтересів, а також 

зазначає, що навіть у пост-карантинний час дипломатія у форматі zoom-

конференцій стане новою буденністю (Boehm, 2020). На думку автора, термін 

Zoom-дипломатія звужено представляє предмет дослідження, оскільки 

зосереджується лише на онлайн-конференціях для заміни фактичних зустрічей, 

з’їздів або самітів. 

Встановлено, що префікс “кібер” переважно використовується у сфері 

безпеки і захисту даних, формулювання “віртуальний” належить здебільшого 

художній літературі та публіцистиці, слово “електронний” використовується для 

позначення явищ, пов’язаних з електронною економікою та електронним 

урядуванням, а поняття “Twitter-дипломатія” і “Zoom-дипломатія” обмежують 
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охоплення цифрових можливостей у сфері дипломатії, звужуючись до соціальних 

медіа або відеоплатформ. Тому для опису процесів, досліджуваних у рамках 

роботи, будемо використовувати термін “цифрова дипломатія”. Зауважимо, що 

термін ґрунтується, перш за все, на технічних аспектах розвитку мережі, що 

лежать в основі комп’ютерних технологій загалом. Крім цього, слово “цифровий” 

застосовується також у дискурсі про цифровий розрив, проте наразі поняття 

“цифрова дипломатія” набуло широкого використання як у рамках наукового 

дискурсу, так і міжнародних документів, для позначення процесів, що 

відбуваються на міжнародно-політичному і дипломатичному рівні під впливом 

цифрових технологій. 

Виявлено, що у науковому середовищі використовується декілька 

трактувань терміну “цифрова дипломатія”, зокрема у зарубіжному науковому 

обігу термін “цифрова дипломатія” з’явився у роботах (Westcott, 2008; Melissen, 

2015), де сфера цифрової дипломатії охоплювала період від появи телеграфу до 

розвитку мережі Інтернет, а у вітчизняному науковому просторі термін було 

вперше використано у дослідженнях В. Гондюла (2006), С. Даниленка (2011), 

О. Зернецької (1999), Є. Макаренко (2002), Г. Почепцова (1999; 2015), М. Рижкова 

(Рижков та Носенко, 2014) та інших, які досліджують процеси використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для аналізу та оцінки 

зовнішньополітичної діяльності міжнародних акторів. 

Сучасний підхід до розуміння суті використання цифрових технологій у 

зовнішньополітичній діяльності можна прослідкувати у роботах зарубіжних 

вчених І. Манор та Е. Сегев (Manor & Segev, 2015), які тлумачать цифрову 

дипломатію як діяльність міжнародних акторів у соціальних медіа з метою 

просування власних зовнішньополітичних цілей і виділяють два рівні цього 

процесу: рівень міністерства закордонних справ і рівень дипломатичних 

представництв країни, при цьому вони ототожнюють поняття “цифрова 

дипломатія” і Twitter-дипломатія. Проте у роботі The Digitalization of Public 

Diplomacy (Manor, 2019a) І. Манор висуває тезу про тлумачення цифрової 

дипломатії як продовження публічної дипломатії, що відбувається під впливом 
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цифровізації політичних і економічних процесів, розширюючи власне сформоване 

розуміння суті цифрової дипломатії. Зауважимо, що в обраних для дослідження 

державах (Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщині) здебільшого розділяють 

позицію про походження цифрової дипломатії як складової публічної дипломатії. 

Зарубіжний дослідник Ф. Гансон розглядає цифрову дипломатію як 

можливість використовувати новітні комунікаційні технології і мережу Інтернет 

для досягнення дипломатичних цілей і наголошує, що мета такої цифрової 

діяльності пов’язана з публічною дипломатією, інформаційним менеджментом, 

консульською службою, кризовими комунікаціями і боротьбою за свободу 

інформації у мережі Інтернет (Hanson, 2012). Позицію визначення цифрової 

дипломатії ширше, ніж лише використання соціальних медіа у 

зовнішньополітичній сфері, відстоює вчений Дж. Меліссен, який розглядає 

використання цифрових інструментів державними інституціями і 

дипломатичними місіями як обов’язкову складову сучасної зовнішньополітичної 

комунікації (Melissen, 2015). 

У свою чергу зарубіжна дослідниця С. Сотірі виокремлює якісну 

відмінність цифрової дипломатії від інших новітніх видів забезпечення 

зовнішньополітичних інтересів міжнародних акторів, суть якої полягає у тому, що 

широка громадськість стала одним з активних учасників міжнародних відносин 

на рівні з державними інституціями, політичними діячами, міжнародними 

організаціями і транснаціональними корпораціями. Більше того, не тільки широка 

громадськість отримала значну вагу у зовнішньополітичному дискурсі, а й окремі 

індивіди і лідери думок також здійснюють вплив на зовнішньо- та 

внутрішньополітичну комунікацію (Sotiriu, 2015). 

Оновлене розуміння цифрової дипломатії запропоновано Міністерством 

закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії, що 

ґрунтується на описі значення і причин використання онлайн-інструментів у сфері 

зовнішньої політики. Зокрема, у рамках підходу представлено ширше визначення 

цифрової дипломатії (Foreign and Commonwealth Office, 2014) як діяльності, що 

спрямована на просування зовнішньополітичних ініціатив у мережі Інтернет і 
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зосереджена на зборі онлайн-інформації, публікації тематичних матеріалів і 

поширенні зовнішньополітичної інформації, залученні аудиторії, аналізі онлайн-

діяльності і її оцінюванні. Крім того, зовнішньополітичне відомство 

запропонувало такий набір інструментів цифрової дипломатії, як RSS-стрічки, 

сповіщення Google і агрегатори новин, що використовуються для збору 

інформації; веб-платформи і загальнопоширені соціальні медіа – для публікації 

тематичних матеріалів; блоги, форуми, онлайн-опитування, регіональні і 

вузькотематичні соціальні мережі – для залучення аудиторії; статистично-

аналітичні сервіси – для аналізу якості публічної діяльності дипломатичної 

установи в онлайн-просторі. Додамо, що автор роботи також погоджується з 

цілісним підходом до визначення цифрової дипломатії, що не обмежується 

діяльністю зовнішньополітичного відомства та дипломатичних представництв за 

кордоном рамками соціальних медіа, а охоплює зовнішньополітичну, безпекову 

та економічну діяльність міжнародних акторів у онлайн-просторі. 

Зазначимо, що незважаючи на тривалу наукову дискусію щодо тлумачення 

суті цифрової дипломатії і з огляду на поглиблення практичного використання 

онлайн-інструментів для здійснення зовнішньополітичної роботи, наразі можна 

спостерігати усталення наукових підходів до розуміння цифрової дипломатії. 

Зокрема, зарубіжний дослідник та учасник Оксфордської дослідницької групи з 

питань цифрової дипломатії І. Манор (Manor, 2019b) висунув тезу, що цифрова 

дипломатія як сфера зовнішньополітичної діяльності досягла свого остаточного 

становлення у 2019 році, оскільки можна вирізнити такі етапи її становлення, як: 

1. виокремлення головного актора цифрової дипломатії, що відбулось на 

початковому етапі дослідження впливу цифрових технологій на систему 

міжнародних відносин, коли було визначено учасників, які задіяні до 

використання новітнього набору цифрових інструментів, та окреслено інституції, 

які можуть нести політико-правову відповідальність щодо використання онлайн-

простору; 

2. наповнення онлайн-простору тематичною інформацією, що відбулось на 

наступному етапі становлення досліджень у сфері цифрової дипломатії, зокрема 
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увага учасників онлайн-простору була зосереджена на формах поширення 

інформації серед зовнішньої та внутрішньої аудиторії; даний етап також 

характеризується зростанням цінності оригінального контенту, створеного 

міжнародними і національними інституціями, а також появою такого виду 

діяльності як контент-менеджмент, у рамках якого фахівці встановили 

особливості сприйняття інформації різними цільовими групами і з’ясували форми 

подачі даних для підготовки “персоналізованих” повідомлень; 

3. поглиблення процесів політико-економічної цифровізації світу, що 

сприяло становленню цифрової дипломатії та переосмисленню дипломатичної 

діяльності у рамках використання онлайн-інструментів; даний етап 

характеризується розвитком досліджень, спрямованих на вивчення особливостей 

впливу онлайн-контенту на оцінку ефективності роботи міжнародних і 

національних інституцій, рівня їхньої адаптації до сучасних безпекових загроз та 

умінь здійснювати миттєву онлайн-реакцію на світові політичні, безпекові і 

економічні виклики. 

Окрім описаних переваг цифрової дипломатії та можливостей використання 

онлайн-інструментів у дипломатичній діяльності, можна спостерігати і 

деструктивний вплив цифрових технологій на зовнішньополітичну сферу. 

Зокрема, канадський дослідник К. Бьола у своїх дослідженнях зосереджує увагу 

на так званій “темній стороні” цифрової дипломатії. Він вказує на те, що онлайн-

інструменти, які дозволяють зовнішньополітичним відомствам і дипломатичним 

представництвам поширювати інформацію серед міжнародної спільноти для 

посилення співпраці, покращення взаємодії з діаспорою, стимулювання 

торговельних відносин та регулювання міжнародних криз, також можуть бути 

використанні як форма силового примусу, щоб проникнути в інформаційне 

середовище цільових країн і зруйнувати їхню політико-соціальну інфраструктуру. 

Експерт зосереджує увагу на новому напрямі досліджень у рамках цифрової 

дипломатії, що ґрунтується на стратегічному використанні урядами та 

недержавними акторами цифрових технологій як інструментів протидії 

дезінформації та пропаганді з метою захисту власних інтересів (Bjola, 2019). 
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Додамо, що з 2014 року можна спостерігати появу негативного впливу цифрових 

технологій на розвиток міжнародно-політичної взаємодії, а також загострення 

дво- і багатосторонніх відносин внаслідок використання онлайн-простору для 

підбурювання до громадських заворушень і поширення неправдивих даних. 

Під впливом цифрових технологій також трансформується онлайн-образ 

міжнародних акторів, який може не співпадати з офлайн ставленням 

громадськості до діяльності держави, міжнародної інституції або політичного 

лідера. Згідно з дослідженням Дж. Паммента та І. Манора (Manor & Pamment, 

2019), в якому було проаналізовано Twitter-акаунти 67 міністерств закордонних 

справ і 33 місій Організації Об’єднаних Націй, було виявлено, що традиційне 

сприйняття громадськістю дипломатичного образу держави або міжнародної 

інституції автоматично не поширюється на цих міжнародних акторів у мережі 

Інтернет, а тому необхідно докладати значних зусиль для підтримки їхньої 

онлайн-репутації. Крім того, дослідники зазначають, що гнучкість та 

швидкоплинність мережі Інтернет дозволяють забезпечувати певну мобільність 

онлайн-репутації міжнародних акторів. Окремо експерти наголошують, що 

репутація держави не поширюється повністю на її представництво в онлайн-

просторі, що свідчить про небезпеку втрати популярності для країн із потужним 

іміджем, які можуть нехтувати використанням цифрових інструментів. Проте для 

держав, які знаходяться у процесі формування власного іміджу, онлайн-

інструменти можуть допомогти у посиленні міжнародних або регіональних 

позицій, що, на думку автора, безпосередньо стосується досліджуваних у рамках 

роботи країн. 

Таким чином, розглянувши основні тенденції, що сприяли появі і розвитку 

цифрової дипломатії, проаналізувавши основні наукові підходи до розуміння 

сучасної онлайн-комунікації, а також виокремивши термінологічне поле 

досліджуваного явища, зазначимо, що для розкриття суті цифрової дипломатії, 

обраних для вивчення країн, буде використовуватись цілісний підхід 

запропонований британським зовнішньополітичним відомством. Так як діяльність 

міжнародних акторів у рамках “цифрової дипломатії” не може обмежуватись 
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лише аналізом їхньої взаємодії у соціальних медіа, а охоплює більшу кількість 

онлайн-інструментів для позиціонування їхніх інтересів в інтернет-просторі і 

враховує політичний, безпековий, економічний та культурний напрями співпраці. 

 

 

1.2. Джерельна і методологічна база дослідження 

 

Джерельна і методологічна база дослідження сформована на основі аналізу 

наукових робіт зарубіжних і українських дослідників щодо впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на політичний розвиток держав і трансформацію 

міжнародного спілкування, а також вивчення документів міжнародних 

організацій, доктрин зовнішньої і внутрішньої політики досліджуваних держав і 

їх практичної політичної реалізації, що дозволило виокремити та проаналізувати 

інструменти ефективної комунікації України, Польщі, Словаччини, Чехії і 

Угорщини у міжнародному онлайн-середовищі. 

Джерельну базу дослідження щодо використання цифрових інструментів 

для досягнення зовнішньополітичних цілей міжнародними акторами складають 

наукові роботи Ф. Артертонa (Arterton, 1988), Ю. Габермаса (Habermas, 1985), 

В. Дізарда (Dizard, 1996), М. Кастельса (Castells, 2002), М. Лібіцкі (Libicki, 1995), 

Л. Лейдесдорфа (Leydesdorff, 2001), М. Маклюена (McLuhan, 2001), Й. Масуди 

(Masuda, 1980), Т. Стоуньєра (Stonier, 1983), Е. Тоффлера (Toffler, 1990), 

Ф. Фукуями (Fukuyama, 2004), А. Гуменського (Гуменский, 2010) та інших. Ідеї, 

висвітлені в їхніх працях, дозволяють проаналізувати роль мережі Інтернет як 

засобу, який використовується учасниками для здійснення взаємодії на 

міжнародному, регіональному і національному рівнях. 

Розглядаючи сучасні тематичні закордонні дисертації, звернемося до роботи 

дослідника Е. Гедлінга на тему Blending Politics and New Media: Mediatized 

Practices of EU Digital Diplomacy, в якій автор досліджує зв’язок між політикою та 

соціальними медіа у контексті цифрової дипломатії Європейської служби 

зовнішніх справ, зосереджуючи увагу на тому, як дипломатична установа 
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використовує онлайн-медіаканали для поширення європейських ідей серед 

міжнародної спільноти і згуртування європейців для просування інтересів 

спільної зовнішньої і безпекової політики (Hedling, 2018). У науковій роботі 

Х. Аль-Муфтах Toward formulation of a maturity framework for e-diplomacy 

проаналізовано етапи розвитку цифрової дипломатії та зроблено спробу 

концептуалізації цього явища з метою можливого її використання 

зовнішньополітичними відомствами для розробки власної концепції цифрової 

дипломатії. Додамо, що автор роботи використовував термін “е-дипломатії”, який 

є менш вживаним у сучасному науковому дискурсі, зокрема і у Великій Британії, 

де була захищена робота (Al-Muftah, 2018). 

Згадаємо також дисертаційну працю А. Бенайса під назвою BLOG.GOV: 

winning digital hearts and minds? : professionalization, personalization and ideology in 

foreign policy communication, в якій увага автора зосереджується на блогах як 

інструменті зовнішньополітичної комунікації. Зокрема, на прикладі блогу 

Державного департаменту США Dipnote вивчено динаміку ведення блогів як 

інструменту зовнішньополітичної комунікації і публічної дипломатії держави, а 

також доведено ефективність використання блогів для інформування і 

спілкування із зовнішньою аудиторією (Benaissa, 2011). Зарубіжний науковець 

О. Ель-Хайрі у роботі American statecraft for a global digital age: warfare, diplomacy 

and culture in a segregated world досліджує як американська влада адаптується до 

мінливого глобального ландшафту і переосмислює власну політичну потугу у 

цифрову епоху. На прикладі США вчений вказує на те, що за умов прискорення 

передачі та поширення інформації держави поступово втрачають здатність 

нав’язувати власну офіційну позицію і контролювати особливості формування 

власного глобального іміджу (El-Khairy, 2012), що безумовно є однієї з небезпек 

неефективної онлайн-комунікації або недостатньої уваги до використання 

цифрової дипломатії. 

Зарубіжний дослідник А. Татт (Tutt, 2013) вказує на те, що швидке 

поширення та використання мережі Інтернет призводить не лише до викликів, але 

й до нових можливостей для дипломатичних акторів в Європейському Союзі, 
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особливо це стосується малих держав. Науковець прослідковує зв’язок між 

недостатнім рівнем традиційних дипломатичних можливостей і інфраструктури 

та активним використанням інструментів цифрової дипломатії. Відтак автор 

приходить до висновку, що малі держави докладають більших зусиль для того, 

щоб розвивати свою цифрову дипломатичну присутність у соціальних медіа з 

метою просування позитивного іміджу серед світової громадськості. 

Директор організації DiploFoundation Дж. Курбалія у своїй роботі E-

Diplomacy the Challenge for Ministries of Foreign Affairs (Kurbalija, 2007) описує 

таку особливість сучасної дипломатії як multistakeholderism, що означає велику 

кількість акторів і цільових аудиторій, з якими цим акторам потрібно взаємодіяти. 

Ця особливість зумовлена зростанням ролі недержавних учасників міжнародних 

відносин, а для ефективної взаємодії з аудиторією автор пропонує державам 

користуватися інструментами цифрової дипломатії, оскільки вони дають змогу 

швидко та ефективно комунікувати з різними цільовими групами. Дж. Курбалія 

пропонує такі рішення для успішної онлайн-комунікації як запровадження 

віртуальних посольств і консульських установ, а також описує переваги онлайн-

зустрічей та проведення онлайн-перемовин. 

У спільній роботі з С. Балді європейський дослідник Дж. Курбалія (Kurbalija 

& Baldi, 2000) запропонував детальну інструкцію щодо використання мережі 

Інтернет для дипломатичної роботи. Науковці наголошують на практичності 

використання цифрових технологій для комунікації з іншими дипломатами та 

різними цільовими групами, а також збирання, аналізу та управління 

інформацією. Крім того, окрема глава роботи присвячена застосуванню цифрових 

інструментів міжнародними організаціями на прикладі ReliefWeb, Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та Європейської економічної комісії ООН. Додамо, 

що дослідники також зосереджують свою увагу на конструюванні та змістовому 

наповненні державних веб-порталів і контент-плануванні, а також окреслюють 

можливості для дистанційного навчання і підвищення кваліфікації дипломатів. 

Зарубіжна експертка О. Адесіна розглядає концепцію цифрової дипломатії, 

акцентуючи увагу на застосуванні онлайн-медіа та цифрових інструментів у сфері 
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дипломатії для здійснення державами зовнішньополітичних цілей. 

Проаналізувавши можливості і виклики цифрових технологій для дипломатичної 

діяльності, дослідниця стверджує, що держави не можуть дозволити собі 

утриматися від онлайн-інструментів та включені до процесів цифровізації 

сучасного світу. На думку О. Адесіни, цифрова дипломатія та активність в мережі 

Інтернет в цілому можуть значно допомогти у проектуванні зовнішньополітичних 

позицій держави як для внутрішньої, так і зовнішньої аудиторії (Adesina, 2017). 

Учений Б. Веррекія у роботі Digital Diplomacy and Its Effect on International 

Relations досліджує еволюцію цифрової дипломатії та оцінює її вплив на 

міжнародні відносини, можливості та проблеми, які вона представляє, виходячи з 

інформації, отриманої під час особистих інтерв’ю з фахівцями у сфері дипломатії 

та аналізу академічних джерел. Дослідниця приходить до висновку, що традиційні 

методи дипломатії залишаються актуальними, проте застосування інструментів 

цифрової дипломатії має позитивний вплив на позиціонування держави на 

міжнародній арені, а тому урядам та зовнішньополітичним відомствам 

рекомендовано користуватися ними для посилення власного іміджу (Verrekia, 

2017). 

Польська дослідниця М. Лакота-Микер (Łakota-Micker, 2016) зосереджує 

увагу на сучасних потребах дипломатів у вмінні використовувати онлайн-

інструменти для виконання власних функціональних обов’язків. Прослідковуючи 

усталене використання традиційних інструментів для реалізації дипломатичних 

цілей в умовах стандартної інституційної структури, вона акцентує на 

особливостях ведення онлайн-документообігу і листування, вказуючи на 

важливість поєднання традиційних підходів і методів з сучасними цифровими 

засобами. Автор також наголошує на впровадженні net-етикету (мережевого 

етикету) у дипломатичному онлайн-спілкуванні як невід’ємної частини 

професійної діяльності. 

Інша польська дослідниця Ю. Арендарська вказує на те, що технологічна 

революція, пов’язана з появою засобів електронного зв’язку та соціальних медіа 

стала тією рушійною силою, яка трансформувала сферу зовнішньої політики. 
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Автор стверджує, що технологічна революція призвела до глобальних 

структурних перетворень у державних установах, які займаються координацією 

зовнішньої політики, та вказує на можливості соціальних медіа як засобу 

комунікації для формування іміджу країни на міжнародній арені та побудови 

позитивних відносин із аудиторією за кордоном. Зауважимо, що у рамках свого 

дослідження Ю. Арендарська відносить зовнішньополітичну онлайн-комунікацію 

до сфери публічної дипломатії. 

Чеська дослідниця А. Вуова проаналізувала цифрову дипломатію Чеської 

Республіки та її розвиток з 2015 року під управлінням Департаменту публічної 

дипломатії зовнішньополітичного відомства держави. Вона прийшла до висновку, 

що модель чеської цифрової дипломатії знаходиться лише на етапі формування 

через відсутність цілісного підходу. Проте автор також підкреслює значний 

потенціал застосування інструментів цифрової дипломатії для малих держав у 

досягненні своїх зовнішньополітичних цілей (Vuová, 2018).  

Угорський дослідник І. Мартон у докторській дисертації розглядає вплив 

цифрових технологій і засобів комунікації, в тому числі соціальних медіа, на 

міжнародні відносини. Автор вбачає причину пришвидшення глобалізації у 

активному розвитку онлайн-технологій, що формують додаткові виклики для 

світової потуги США та уніфікують міжнародних акторів у онлайн-просторі, 

створюючи простір для нових досліджень у сфері “цифрової геополітики” і 

“цифрового капіталізму” (Márton, 2017). Він зосереджує увагу також на потужній 

здатності соціальних медіа до мобілізації та переконання громадськості, 

приходячи до висновку, що державам необхідно використовувати їх для 

вирішення внутрішніх і зовнішніх питань. 

Словацький дослідник Е. Пайтінка аналізує особливості дипломатичної 

служби Європейського Союзу після прийняття Лісабонського договору та 

можливості вчинення консульських дій європейськими дипломатами за 

допомогою цифрових технологій. Автор вказує на популяризацію використання 

цифрової дипломатії як засобу досягнення зовнішньополітичних цілей та оцінює 

її сучасні можливості і виклики на прикладі держав-членів ЄС, акцентуючи на 
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невикористаному потенціалі онлайн-інструментів для посилення іміджу держави 

на міжнародній арені та забезпечення зовнішньополітичних цілей (Pajtinka, 2014). 

На необхідність чіткого розуміння природи цифрових технологій і їх впливу 

на міжнародні відносини, дипломатію, політику, безпеку і економіку країн 

вказують українські дослідники В. Бебик (Бебик, 2011), В. Гондюл (Гондюл, 

2000), Л. Губерський (Губерський та ін., 2007), С. Даниленко (Даниленко, 2001), 

О. Зернецька (Зернецька, 2005), М. Капітоненко (Капітоненко, 2012), О. Картунов 

(Картунов, 2012), О. Коппель (Коппель та Кісільова, 2009), Є. Макаренко 

(Макаренко, 2013), М. Михальченко (Михальченко та Михальченко, 2013), 

М. Ожеван (Губерський та ін., 2007), Б. Парахонський (Парахонський та 

Яворська, 2007), М. Призіглей (Призіглей, 2012), Н. Піпченко (Піпченко, 2015), 

Г. Почепцов (Почепцов та Чукут, 2008), М. Рижков (Рижков та Носенко, 2014), 

В. Терещук (Терещук, 2015), Є Тихомирова (Тихомирова, 2006), С. Шергін 

(Шергін, 2008), А. Шуляк (Shulyak, 2016), Б. Юськів (Юськів, 2009) та інші. 

Звертаючись до дисертаційних робіт українських дослідників, які 

стосувались теми цифрової дипломатії або цифровізації зовнішньополітичної 

сфери, згадаємо роботу “Сучасні геокультурні стратегії в політиці 

трансрегіональної комунікативної взаємодії” І. Костирі, у якій автор описує 

потребу політичних інституцій у залученні громадськості на свою сторону за 

умов миттєвого поширення інформації або дезінформації, а також розвиток 

Twitter-дипломатії та онлайн-представництв країн як продовження їхньої 

публічної дипломатії (Костиря, 2016). У дисертації “Громадська дипломатія як 

чинник демократизації політичної системи України” І. Сухорольська 

(Сухорольська, 2015) виокремлює цифрову дипломатію як складову громадської 

дипломатії, звертаючи увагу на вплив неурядових організацій, рухів та інституцій 

на урядові ініціативи в сфері міжнародних відносин, а також аналізуючи 

інструменти цифрової дипломатії, які використовуються такими учасниками для 

досягнення цілей їхньої діяльності. 

У роботі “Дискурсні практики конструювання політичної реальності 

України” І. Мацишиної розглянуто три вектори політичного дискурсу: офіційний 
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дискурс, медіадискурс і дискурс повсякденності (Мацишина, 2019). Зазначимо, 

що цифрова дипломатія та онлайн-інструменти дозволяють поєднувати усі три 

вектори, змішуючи відмінності між ними завдяки природі мережевої комунікації, 

тим самим створюючи унікальні умови та можливості для розвитку та 

формування іміджу держав. Вітчизняний науковець П. Олещук у роботі “Новітні 

політичні технології інформаційного впливу”, аналізуючи розвитку політичних 

технологій, вказує на політичний вплив цифрової революції та створення за 

допомогою цифрових технологій новітнього простору комунікації (Олещук, 

2019), який і є простором функціонування цифрової дипломатії. Відзначимо, що у 

роботі “Міжнародна інтернет-комунікація як інструмент зовнішньополітичної 

діяльності” Н. Піпченко детально розглядає інтернет-комунікацію в умовах 

переформатування міжнародної діяльності, шо сприяло зміні традиційних 

підходів до здійснення зовнішньополітичної комунікації, поглибленню взаємодії 

між традиційними і новітніми акторами міжнародних відносин, розвитку 

політично-економічної інтеграції та зростанню ролі соціальних мереж (Піпченко, 

2015). 

У роботі В. Терещука про “Роль інтернету у процесах трансформації 

дипломатичної діяльності держави: досвід США та виклики для України” 

розглядається вплив цифрових сервісів на процеси трансформації дипломатичної 

діяльності держав. В умовах глобального поширення мережі Інтернет та онлайн-

технологій автор виділяє таку нову можливість онлайн-інструментів для 

дипломатичних установ, як налаштування прямого інформування іноземних 

цільових аудиторій з актуальних питань зовнішньої політики держави. У роботі 

розглянуто також практичний досвід використання інструментів віртуальної 

дипломатії США та у зв’язку з цим – перспективи їх застосування в Україні, для 

якої використання інтернету для поширення позицій з нагальних питань 

внутрішньої та зовнішньої політики є надзвичайно важливим (Терещук, 2015). 

У статті “Recommendations for Ukraine on Introduction of Information 

Democracy” українська дослідниця А. Шуляк вивчає процес розвитку 

інформаційної демократії в Україні. Авторка розглядає інформаційну демократію 
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як можливість вирішення таких актуальних питань, як підвищення довіри 

громадськості до влади і легітимація політичних рішень, а також як забезпечення 

рівноправного доступу до процесу прийняття рішень з політичних та 

адміністративних питань завдяки участі громадян у обговоренні, дебатах або 

розробці рішень. Тому досвід упровадження інструментів інформаційної 

демократії в Україні показує, що завдяки застосуванню цифрових технологій у 

громадськості з’являються нові можливості брати участь у політичному процесі, 

збільшуючи свою обізнаність щодо важливих політичних питань (Shulyak, 2016). 

У цьому контексті зауважимо, що інформаційна демократія сприяє розвитку 

ефективної онлайн-комунікації зі закордонними цільовими групами для 

формування і підтримки позитивного іміджу держави. 

Дослідник міжнародних відносин М. Капітоненко у статті “Динаміка 

міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів” звертається до теорії 

перерозподілу сили, розробленої у 1950-х роках, зауважуючи, що співвідношення 

сил між державами постійно змінюється під впливом різного роду трансформацій, 

а силовий потенціал цих держав здебільшого визначається кількістю населення та 

рівнем технологічного розвитку. На його думку, саме технологічний розвиток має 

здатність швидко надавати державам відносні переваги. Згідно з автором, в 

рамках теорії перерозподілу сили необхідною умовою для змін міжнародної 

системи є “перетікання” сили від одних акторів до інших (Капітоненко, 2012). 

Вважаємо, що цифровізація міжнародних відносин дає можливість малим і 

середнім державам швидко підвищити свій силовий потенціал на міжнародній 

арені завдяки використанню цифрових технологій. 

У науковому дослідженні Н. Карпчук “Засади комунікаційної політики: 

досвід країн-членів Європейського Союзу” проаналізовано еволюцію 

комунікаційної політики ЄС, основні принципи і цілі якої запроваджено у 

національних комунікаційних стратегіях країн-членів об’єднання з урахуванням 

місцевих потреб. Відтак однією зі сфер, визначеною Європейською Комісією в 

партнерстві з державами-членами та громадянським суспільством, є співпраця з 

медіа та застосування новітніх технологій. Авторка вказує на те, що цифрові 
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технології та медіа виступають новими каналами комунікації для поширення 

європейських ініціатив, формуючи громадські обговорення та оновлені засоби 

здійснення транскордонної демократії (Карпчук, 2015). 

Українська вчена В. Воронкова у роботі “Інтернет як глобальна тенденція 

розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму” розглядає походження 

розвитку мережі Інтернет як глобальної тенденції глобалізації, інформаціоналізму 

та еволюції інформаційного суспільства. Дослідниця вказує, що транснаціональні 

корпорації, міжнародні неурядові організації, онлайн-спільноти та індивіди 

відіграють зростаючу роль у міжнародних відносинах, створюючи новітню 

наднаціональну цифрову реальність і змінюючи соціальний імідж різних 

суспільств (Воронкова, 2016). Таким чином, цифрова реальність змушує уряди 

держав переглядати усталені політичні, безпекові, правові та економічні правила 

співпраці та врахувати посилення впливу громадськості на позиції держави у 

світі. 

Продовжуючи думку, М. Трофименко та К. Балабанов вказують на те, що за 

умов поглиблення глобалізації та подальшого розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій та соціальних медіа перед міжнародними 

організаціями постають питання позиціонування в державах або регіонах, 

формування їхнього іміджу та репутації її очільників серед громадськості країн-

членів. А отже, розвиток публічної дипломатії, згідно з авторами, та цифрової 

дипломатії набуває більшої актуальності, оскільки міжнародні інституції уже 

активно використовують цифрові інструменти у своїй діяльності і 

продовжуватимуть застосування онлайн-інструментів для ефективної комунікації 

з різними аудиторіями (Трофименко, Балабанов, 2015). 

Звернемося також до декількох праць С. Гнатюка, підготовлених у рамках 

діяльності в Національному інституті стратегічних досліджень: у першому 

дослідженні автор розглядає глобальний розвиток масової комунікації на основі 

соціальних медіа і як результат – появу новітніх цифрових форматів соціальної 

активності та нових “мережних ідентичностей” (Гнатюк, 2011). Науковець 

зосереджує увагу на революціях і протестах, мобілізованих за допомогою 
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соціальних мереж, та зазначає, що соціальна активність деструктивного 

характеру, організована із використанням інструментів соціальних медіа вказує на 

дефіцит зворотного зв’язку між мережевою спільнотою і владними інституціями. 

А це, в свою чергу, актуалізує для держав необхідність налагодження каналів 

конструктивної комунікації та своєчасного реагування на суспільні запити в 

інформації, що можливо ефективно запровадити в онлайн-просторі. У другій 

роботі С. Гнатюка “Кібербезпека в умовах розгортання четвертої промислової 

революції (industry 4.0): виклики та можливості для України” розглядається 

проблема нових кіберзагроз, які виникли у зв’язку із стрімким розвитком та 

поширенням інформаційно-комунікаційних технологій “четвертої хвилі”, таких як 

нові DDoS-атаки, порушення “периметру системи безпеки”, викрадення й 

використання конфіденційних даних користувачів. А відтак важливим для 

боротьби з цими загрозами є формування галузевих політик та стратегій. Як 

зазначає автор, більшість країн, що розвивають ІКТ 4.0, закріплюють це на рівні 

урядової політики з урахуванням національних потреб та можливостей. Наразі 

національні програми розвитку Індустрії 4.0 мають всі держави-члени ЄС, в свою 

чергу в США здійснюється комплекс урядових і державно-приватних ініціатив 

(Гнатюк, 2019). Таким чином, дослідження підтверджує необхідність формування 

цілісних урядових програм для розвитку сфери кібербезпеки та, відповідно, 

цифрового розвитку та цифрової дипломатії, які перебувають у взаємозв’язку 

один з одним. 

Зауважимо, що додаткову джерельну базу дослідження становлять 

актуальні міжнародні, регіональні і національні програми та стратегії, що 

включають Програму використання соціальних мереж співробітниками 

Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої 

Британії (FCO, 2020), доповідь “The Age of Digital Independence” 2019 року, 

підготовленої Групою високого рівня Генерального секретаря ООН з цифрового 

співробітництва (UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation, 

2019), новий Закон Сполучених Штатів Америки про кібердипломатію 2019 року 

(116th Congress, 2019), доповідь Data Diplomacy. Updating diplomacy to the big data 
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era, підготовлену дослідницьким центром DiploFoundation 2018 року (Jacobson, 

Höne & Kurbalija, 2018), доповідь Digital diplomacy. Technology governance for 

developing countries 2019 року, розроблену Комісією з технологічного прогресу та 

інклюзивного розвитку Pathways (Pathways for Prosperity Commission, 2019), 

доповідь Digital Diplomacy in Europe 2017 року французької дослідницької 

організації Nouvelle Europe (Pacher, 2017) та інші. 

Основними джерелами дослідження виступили також концептуальні 

документи міністерств закордонних справ і неурядових організацій України, 

Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини. Серед нормативних актів щодо засад 

зовнішньої політики та дипломатії України виокремимо Закон про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики від 2010 року у редакції від 2018 року, Закон 

України про дипломатичну службу, оновлений у 2018 році, Стратегію сталого 

розвитку “Україна – 2020”, Постанову Кабінету міністрів України “Про 

затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України” від 

2016 року зі змінами від 2019 року, Стратегію національної безпеки України 

“Україна у світі, що змінюється” від 2012 року, Закон України про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України від 2017 року, Постанову Кабінету Міністрів 

про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади від 2002 року зі змінами від 2019 року. 

Серед документальних джерел Республіки Польщі, використаних при 

підготовці роботи, назвемо Національну стратегію розвитку 2020, Довгострокову 

національну стратегію розвитку Польщі – 2030, операційну програму цифрової 

Польщі 2014–2020 років, зовнішньополітичну стратегію Польщі 2017–2021 років, 

тоді як серед документальних джерел Словацької Республіки можна виділити 

Декларацію уряду Словацької Республіки №575/2001 із поправкою №287/2012, 

концепцію і програму “Бренд Словаччини: єдина ідентичність уряду, узгодження 

державної політики та необхідність систематичного вирішення питання 

представлення Словаччини за кордоном за єдиним зразком у майбутньому“, 

програму з посилення позиції Словаччини у Європейському Союзі та у світі, 
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програму з оновлення маркетингової стратегії туристичної сфери на 2019–

2020 роки від Міністерства транспорту та будівництва Словацької Республіки. 

Основними документальними джерелами Чеської Республіки, до яких 

звертався автор при вивчені ініціатив держави у сфері цифрової дипломатії, стали 

Концепція чеської зовнішньої політики від 2015 року, Порядок денний чеської 

зовнішньої політики дослідницького центру AMO, Національна стратегія 

кібербезпеки Чеської Республіки 2015–2020 років, План дій щодо національної 

стратегії кібербезпеки Чеської Республіки 2015–2020 років, Цифрова Чеська 

Республіка: інформаційна концепція Чехії від 2018 року, Стратегія оцифрування 

культурної спадщини Чехії упродовж 2013–2020 років, Інноваційна стратегія 

Чеської Республіки 2019–2030 років. При цьому серед документальних джерел 

Угорщини виокремимо Програму цифрового благополуччя від 2015 року та 

Програму цифрового благополуччя 2.0 від 2017 року, організаційно-оперативні 

правила Міністерства закордонних справ та торгівлі від 2018 року, програму 

Культура свободи: Угорська культурна стратегія 2006–2020 років. Крім цього, для 

вивчення феномену цифрової дипломатії у сфері міжнародних відносин та 

визначення ефективності її впливу на зовнішньополітичну діяльність було 

використано аналітичні роботи науково-дослідних центрів названих держав, 

статистичні звіти та моніторинги соціальних мереж на предмет їхнього 

практичного використання у сфері цифрової дипломатії. 

Зауважимо, що дослідження засад формування цифрової дипломатії на 

теоретичному рівні дозволило автору дисертації структурувати наукові підходи і 

джерела щодо сутності застосування інструментів цифрової дипломатії у 

комунікації політичних акторів та визначити поняттєво-категоріальні 

характеристики. При цьому особливості функціонування цифрової дипломатії як 

інструменту зовнішньополітичної діяльності України, Республіки Польща, 

Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини було проаналізовано 

також і на емпіричному рівні. Для дослідження теоретичних і прикладних 

аспектів роботи автором було використано системно-функціональний, 

структурно-функціональний і інституціональний підходи, які дозволили з’ясувати 
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практичні підходи українських, польських, словацьких, чеських та угорських 

державних інституцій та неурядових організацій до механізмів реалізації 

цифрової дипломатії. 

Для з’ясування ефективності і потенціалу використання цифрової 

дипломатії з метою забезпечення зовнішньополітичних інтересів досліджуваних 

держав було застосовано метод політичного аналізу, а також методи івент- та 

контент-аналізу, що відображено через використання онлайн-платформи 

SimilarWeb, яка дозволяє збирати дані про активність користувачів і популярність 

веб-ресурсів (SimilarWeb Ltd, 2020). Додамо, що за допомогою онлайн-платформи 

SimilarWeb можна отримати кількісні дані з індивідуальних панелей веб-

користувачів, які надають дозвіл на аналіз їхньої активності у мережі Інтернет, а 

також поєднати їх з безпосереднім спостереженням за підмножиною тематичних 

інтернет-ресурсів, які надають прямий доступ до власної статистики та 

аналітичних інструментів. Названу онлайн-платформу було обрано для 

проведення дослідження щодо забезпечення ефективності комунікації 

інструментами цифрової дипломатії України і досліджуваних європейських країн-

сусідів, оскільки через SimilarWeb можна отримати доступ до оброблювальної й 

актуальної інформації, яка знаходиться в найбільшій аналітичній базі у порівнянні 

з такими подібними системами, як Alexa або Quantcast. Зокрема, за допомогою 

онлайн-платформи були отримані такі кількісні характеристики про тематичні 

онлайн-платформи досліджуваних країн, як обсяг аудиторії, діюча система 

охоплення цільових груп, можливості розширення аудиторії, а також 

проаналізовані особливості залучення користувачів до ознайомлення зі змістом 

веб-сайтів, серед яких можна виокремити час перебування на сайті, кількість 

переглянутих сторінок в межах однієї сесії і показник швидкодії веб-ресурсів. 

Виявлені характеристики дозволили проаналізувати популярність тематичних 

онлайн-ресурсів, розроблених для позиціонування зовнішньополітичних ініціатив 

досліджуваних країн, з’ясувати ефективність комунікації з різними цільовими 

групами, а також обґрунтувати необхідність оновлення форм і методів 

удосконалення міжнародної і регіональної взаємодії. 
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Висновки до Розділу 1 

 

 

Цифровізація міжнародних відносин, що пов’язана з використанням 

сучасних технологій для підтримки і забезпечення зовнішньополітичних інтересів 

різних акторів, призвела на міжнародному рівні як до поглиблення цифрової 

диференціації у розвитку держав і народів, так і сприяла залученню різних 

учасників до розширення політичної, безпекової, економічної і культурної 

взаємодії в онлайн-просторі. Тобто можна спостерігати дуальний вплив 

цифровізації міжнародних відносин на розвиток різних регіонів, коли країни 

завдяки отриманню доступу до цифрових технологій і їхньому використанню 

можуть покращити власний політико-економічний і безпековий стан, а можуть 

навпаки не скористатись новітніми інструментами або частково використовувати 

цифрові переваги і не досягти прогресу. На функціональному рівні здійснення 

дипломатичної роботи цифровізація міжнародних відносин, особливо в умовах 

поширення пандемії 2020 року, сприяла перегляду усталених норм 

дипломатичного протоколу і етикету при здійсненні міждержавної взаємодії на 

офіційному рівні; привела до переосмислення ролі громадськості та індивідуумів 

при реалізації зовнішньополітичної комунікації; спонукала до оновлення 

безпекових стандартів здійснення комунікації з офіційними особами і цільовою 

аудиторією; дозволила розширити перелік комунікативних інструментів і надала 

можливість на перетворення зовнішньополітичного відомства на активного 

медійного актора, що виступає першоджерелом поширення інформації. 

Встановлено, що наукові підходи до вивчення процесів цифровізації 

міжнародних відносин і дослідження засад цифрової дипломатії знаходяться на 

перетині політико-суспільних, економічних, безпекових, правових і 

технологічних досліджень, оскільки для здійснення онлайн-діяльності необхідно 

володіти комунікативними та інформаційно-технологічними навичками, розуміти 

політичні умови функціонування суспільства, освоїти дані щодо представлення 

економічних характеристик розвитку країн і регіонів, а також мати належний 
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безпеково-правовий захист. Тому створення цілісних програм розвитку цифрової 

дипломатії і пристосування стратегії зовнішньої політики до викликів і 

можливостей процесу цифровізації будуть залишатись перспективними 

напрямами забезпечення зовнішньополітичних інтересів держав. Додамо, що 

свобода доступу до інформації та її поширення без часово-просторових обмежень 

виступають головними перевагами онлайн-комунікації, що дозволяє забезпечити 

широке і оперативне інформування регіональної і міжнародної спільноти. 

На основі дослідження процесів становлення цифрової дипломатії автором 

роботи здійснено періодизацію наукових підходів, зокрема середина 90-х років 

ХХ ст. – початок ХХІ ст. характеризуються появою праць щодо впливу 

інформаційно-комунікаційних технологій на зовнішньополітичну діяльність 

міжнародних учасників; 2004-2010 роки відзначаються появою розвідок щодо 

вивчення впливу соціальних медіа на трансформацію здійснення 

зовнішньополітичної комунікації та умови виконання дипломатичної роботи; 

2010-2014 роки характеризуються появою системних досліджень у сфері 

цифрової дипломатії та переосмислені політико-правового, безпекового і 

економічного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на політичну 

діяльність міжнародних акторів; 2014-2019 роки відзначаються вивченням 

особливостей онлайн-комунікації, що перетворюється на головний медійний 

канал політиків, дипломатів, міжнародних інституцій, недержавних організацій та 

індивідуумів; початок 2020 року характеризується появою аналітичних матеріалів 

щодо вивчення можливостей техніко-технологічного переоснащення 

зовнішньополітичних відомств і міжнародних інституцій внаслідок поширення 

пандемії для проведення міжнародних, регіональних і національних зустрічей в 

онлайн-форматі, надання екстреної консульської допомоги громадянам і 

запобігання поширенню дезінформації. 

Джерельну базу дослідження склали наукові та аналітичні праці зарубіжних 

і українських вчених та експертів, нормативно-правові документи політичних 

інституцій України, Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини, розробки 

недержавних організацій і науково-дослідних центрів, що безпосередньо або 
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опосередковано стоються процесів вивчення впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на систему міжнародних відносин і 

зовнішньополітичну діяльність різних акторів. 
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РОЗДІЛ 2 

ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ 

У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Програмно-інституціональне забезпечення засад цифрової дипломатії 

України 

 

 

Становлення засад цифрової дипломатії України відбувалось з одночасним 

розвитком національного сегменту мережі Інтернет, коли на початку 2000-х років 

почали з’являтися і повноцінно функціонувати веб-сайти дипломатичних 

представництв України за кордоном, а також на національному рівні було 

окреслено перспективи використання інтернет-технологій для реалізації 

державних інтересів. Аналізуючи програмно-інституціональну базу цифрової 

дипломатії, вважаємо за доцільне почати з аналізу законів, державних стратегій і 

програм, що складають основу цього процесу. Наразі в Україні сформовано 

фрагментарний підхід до стратегії використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у дипломатичній роботі, оскільки відсутній єдиний документ щодо 

особливостей використання цифрових технологій для підтримки 

зовнішньополітичних ініціатив країни, проте окремі аспекти сучасного розвитку 

цифрової дипломатії представлені у програмних документах різних профільних 

відомств України. 

Основоположним документом, який визначає особливості здійснення 

зовнішньополітичної діяльності держави, вважається Закон про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики від 2010 року (у редакції від 08.07.2018). У 

пункті 2 статті 11 Закону перераховано основні засади зовнішньої політики. Серед 

них зазначені такі, як “утвердження провідного місця України у системі 

міжнародних відносин, зміцнення міжнародного авторитету держави” і 

“підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір” (Верховна Рада 

України, 2018a), які можна співвідносяться із цілями цифрової дипломатії щодо 
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посилення присутності держави у онлайн-просторі, покращення репутації країни, 

а також формування її позитивного образу за кордоном. 

Наступним документом можна вважати Закон України про дипломатичну 

службу, оновлений у 2018 році. Зокрема, у статті 6 Закону викладені основні 

завдання органів дипломатичної служби, до яких включено Міністерство 

закордонних справ України, представництва зовнішньополітичного відомства на 

території України і закордонні дипломатичні установи України. У пунктах 2 і 4, а 

саме “реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток 

політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових, інших зв’язків з 

іноземними державами та міжнародними організаціями” та “сприяння 

утвердженню міжнародного авторитету України, піднесенню у світі її іміджу як 

надійного і передбачуваного партнера” (Верховна Рада України, 2018b) вказано 

цілі зовнішньополітичної діяльності, у досягненні яких безпосередньо можуть 

використовуватися інструменти цифрової дипломатії. 

Зміни до вищезгаданого Закону про дипломатичну службу були внесені під 

час реалізації іншого програмного документу, а саме Стратегії сталого розвитку 

“Україна – 2020”, схваленої указом Президента України 12 січня 2015 року 

(Верховна Рада України, 2015a). Метою стратегії стало зміцнення розвитку 

держави та приведення багатьох галузей у відповідність з Копенгагенськими 

критеріями, яким повинні відповідати всі країни-члени ЄС. Відповідно у 

документі передбачалося проведення 62 реформ і програм розвитку за такими 

напрямами, як “сталий розвиток”, “безпека”, “відповідальність” і “гордість”, 

зокрема йшлося і про посилення ефективності дипломатичної служби України, 

яка має набути рис європейського зразка. 

І хоча в усіх векторах значилися цілі, в досягненні яких можуть стати в 

нагоді онлайн-інструменти, саме напрям “гордість” безпосередньо пов’язаний з 

цифровою дипломатією та її особливостями, оскільки передбачав реалізацію 

програми популяризації України у світі, просування інтересів держави у 

міжнародному інформаційному просторі, створення бренду “Україна”, а також 

розвитку інформаційного суспільства та медіа (Верховна Рада України, 2015a). 
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Варто також відзначити, що серед 62 запропонованих реформ і програм у 

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” виокремлено 10 першочергових. І, 

що є важливим, до цих 10 реформ і програм включена програма популяризації 

України у світі та просування інтересів держави у міжнародному інформаційному 

просторі. Названа програма передбачала “формування довіри до України, 

спрямування її позиціонування у світі на користь політичним та економічним 

інтересам нашої держави, а також на зміцнення її національної безпеки і 

відновлення територіальної цілісності” (Верховна Рада України, 2015a), що 

дозволило частково трансформувати сприйняття іміджу держави серед світової 

спільноти та всередині країни. 

 Крім того, серед напрямів, на яких зосереджувалася програма, можна 

відзначити забезпечення “регулярного відкритого діалогу із спільнотою світових 

лідерів думки, експертів та медіа, які висвітлюють або коментують українську 

тематику” (Верховна Рада України, 2015a), що також пов’язано з цілями та 

підходами цифрової дипломатії, а саме щодо використанням соціальних медіа для 

комунікації держави з цільовими аудиторіями за кордоном та отримання 

зворотного зв’язку від громадськості загалом та лідерів думок зокрема. 

Продовжуючи огляд державних програм і документів, варто згадати 

Постанову Кабінету міністрів України “Про затвердження Положення про 

Міністерство закордонних справ України” від 30 березня 2016 року зі змінами, 

затвердженими 16 січня 2019 року. У постанові викладено роль та основні 

завдання Міністерства закордонних справ, яке виступає одним із ключових 

суб’єктів у сфері цифрової дипломатії та покликано сприяти посиленню 

авторитету України на міжнародній арені і просуванню іміджу держави як 

надійного партнера. 

У пункті 4 постанови про діяльність зовнішньополітичного відомства 

України вказується, що Міністерство закордонних справ, відповідно до 

покладених на нього завдань, “поширює за кордоном інформацію про Україну, її 

місце і роль у світі для зміцнення позитивного міжнародного іміджу держави і 

забезпечує закордонні дипломатичні установи України відповідною 
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інформаційною продукцією” (Кабінет Міністрів України, 2019). Оскільки для 

ефективного поширення інформації про країну за кордоном у сучасному 

суспільстві необхідно застосовувати підхід багатоканальності, тобто 

використовувати різні методи і канали комунікації для взаємодії з аудиторією, 

тому онлайн платформи та соціальні медіа виступають таким необхідним 

комунікативним майданчиком, який дозволяє формувати ставлення громадськості 

до зовнішньополітичних ініціатив та проектів держави. 

Більше того, у підпункті 62 пункту 4 постанови зі змінами 2019 року, 

вказано, що Міністерство закордонних справ “забезпечує координацію діяльності, 

що здійснюється державними органами у сфері зовнішніх зносин, сприяє 

державним органам у частині здійснення ними зовнішніх зносин, надання їм 

відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги...” (Кабінет 

Міністрів України, 2019). На думку автора, за умов відсутності уніфікованого 

програмного документу, присвяченого цифровій дипломатії, цей підпункт можна 

трактувати так, що зовнішньополітичне відомство відповідає за ініціативи 

розробки загальної стратегії цифрової дипломатії України, розробляє єдину 

політику ведення сторінок у соціальних медіа посольств і консульств, а також 

здійснює моніторинг за діяльністю державних інституцій, дотичних до сфери 

зовнішньополітичного позиціонування країни, наприклад, Українського 

інституту. 

Переходячи до цільових програм, звернемося до Стратегії національної 

безпеки України “Україна у світі, що змінюється” у редакції Указу Президента 

України від 29 травня 2015 року (Верховна Рада України, 2015b), що мала 

врахувати трансформації XXI століття у геополітичній, безпековій, економічній 

та інформаційній сферах. Ще станом на 2012 рік у попередній версії документу 

поміж невідповідностей системи безпеки і оборони України сучасним викликам 

зазначалося про нездатність держави “протистояти новітнім викликам 

національній безпеці (явищам і тенденціям, що можуть за певних умов 

перетворитися на загрози національним інтересам), пов’язаним із застосуванням 

інформаційних технологій в умовах глобалізації, насамперед кіберзагрозам” 
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(Верховна Рада України, 2012). Вважаємо, що наслідками такої невідповідності 

стало загострення українсько-російських відносин з 2014 року та переосмислення 

місця та ролі України на міжнародній арені, а також перегляд інструментів 

позиціонування держави закордоном. 

Іншим документом у сфері безпеки, який варто включити до державних 

програм, пов’язаних з певними аспектами цифрової дипломатії, виступає Закон 

України про основні засади забезпечення кібербезпеки України від 2018 року. З 

огляду на сучасні тенденції у розвитку міжнародних відносин, можемо виділити 

такі підходи до безпекового аспекту в рамках цифрової дипломатії, як 

формування системи збереження конфіденційності, цілісності, доступності та 

надійності інформації (Andress, 2014) і забезпечення захисту самої системи 

обробки і зберігання даних, що відповідно забезпечує конфіденційність, 

доступність і цілісність інформації (Fischer, 2016). 

Зауважимо, що у вищезазначеному Законі запропоновано визначення 

кібербезпеки як “захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої 

забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі” 

(Верховна Рада України, 2018c). Таким чином, вище згадані підходи до 

визначення кібербезпеки продемонстрували, що у законі відображено цілісне 

розуміння безпеки в цифровому середовищі і поєднано обидва підходи з 

акцентом, як на захисті контенту, так і на дотриманні цілісності та безпеки 

інфраструктури. 

Прослідковуючи еволюцію програм, які висвітлювали питання розбудови та 

просування іміджу України за кордоном, варто пригадати також Указ Президента 

України від 31 липня 2000 р. про заходи щодо розвитку національної складової 

мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні 

(Верховна Рада України, 2000). Указ мав на меті удосконалення технологічного 

аспекту доступу до мережі Інтернет, а також передбачав запровадження 
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представлення на офіційних веб-сайтах державних інституцій системи української 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Тобто, можемо відзначити, що вже у 

2000 році у політичний дискурс входить мережа Інтернет як потужний канал для 

інформування та комунікації з закордонними аудиторіями, зокрема просування 

іміджу України як інвестиційно привабливої держави. 

У цьому контексті можна згадати програму “Інвестиційний іміджу України” 

від 17 серпня 2002 року, де вперше були описані проблеми недостатньо 

ефективного інформування іноземної громадськості про зміни та досягнення 

України та її інвестиційний клімат. Програма також посилалася на досвід інших 

держав, які здійснювали інформування аудиторії за такими каналами у 

відсотковому співвідношенні: “публічні заходи і засоби масової інформації – 30%; 

мережа Інтернет – 20%; дипломатичні та неофіційні канали – 10%” (Кабінет 

Міністрів України, 2002). 

Продовжуючи аналіз документів, що передували сучасному українському 

підходу до цифрової дипломатії, звернемося також до Державної програми 

забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003–2006 роки. 

Серед основних завдань програми було “проведення комплексної інформаційно-

пропагандистської політики з метою забезпечення і підтримання позитивного 

ділового та інвестиційного іміджу України” (Кабінет Міністрів України, 2003), що 

знову ж таки відповідає завданням, що ставляться перед цифровою дипломатією. 

Підкреслимо, що у Державній програмі на 2003–2006 роки переважає термін 

“інформаційно-пропагандистська політика”, трансформацію якого прослідкуємо 

вже у наступній державній програмі. У цілому такий термін використовується 

вже рідше, переважно говорячи про минулі стратегії, оскільки набув негативної 

інтерпретації, а тому майже не вживається у державних документах і сучасному 

науковому обігу. 

На заміну попередній програмі було прийнято Державну цільову програму 

формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008–2011 роки, 

затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України 2007 року. Згідно з її 

положеннями, ключовими проблемами, для вирішення яких вона була 
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розроблена, стали недостатній рівень поінформованості закордонної 

громадськості про Україну та неефективна інтеграція країни у світовий 

інформаційний простір. 

Так, Державна цільова програма пропонувала, серед інших, такі шляхи 

розв’язання вищезгаданих проблем: “розроблення стратегії інформаційної 

діяльності, що передбачає чітке визначення специфіки іноземних держав та їх 

населення” та “розширення відображення позитивних відомостей про Україну в 

інформаційному просторі інших держав, створення необхідної для цього 

інфраструктури” (Кабінет Міністрів України, 2007). Зазначимо, що другий пункт 

безпосередньо пов’язаний з мережею Інтернет та може бути досягнутий завдяки 

ефективному застосуванню інструментів цифрової дипломатії. У свою чергу, 

перший пункт залишається актуальним питанням, адже розробка сучасної цілісної 

стратегії інформаційної діяльності державних відомств сприятиме зростанню 

ефективності комунікації з різними цільовими групами та залученню різних 

онлайн-каналів і платформ для поширення інформації. 

Повернемося ще до кількох документів, важливих для теми дослідження. 

Одним з таких документів можна вважати постанову Кабінету Міністрів України 

про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади від 4 січня 2002 року з останніми змінами 25 лютого 2020 року. 

Відзначимо, що згідно з постановою, органи державної влади зобов’язані 

“забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на офіційних веб-

сайтах (веб-порталах) у мережі Інтернет відповідно до порядку, затвердженого 

цією постановою” (Кабінет Міністрів України, 2020a), що також стосується 

діяльності Міністерства закордонних справ України і дипломатичних 

представництв за кордоном. 

Крім цього, у документі (Кабінет Міністрів України, 2020a) представлено 

інформацію щодо вимог до офіційних веб-сайтів і порталів, включаючи вимоги до 

їх змістовного наповнення, дизайну, елементів інтерфейсу, кольорів, зображень, 

аудіо- та відеовмісту, форматів введення інформації, управління, адаптивності, а 

також оптимізації для пошукових систем і соціальних медіа. Таким чином, 
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постанова виступає цілісним документом, який можемо назвати бренд-буком для 

створення, ведення та модернізації офіційних веб-сайтів і порталів державних 

відомств України. 

Наступним документом, який розглянемо у рамках аналізу програмного 

забезпечення засад цифрової дипломатії України, виступає Концепція 

популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі від 11 жовтня 2016 року, реалізація якої була 

розрахована на період до 2020 року (Кабінет Міністрів України, 2016a). 

Концепція мала на меті вирішення таких проблем, як відсутність цілеспрямованої 

державної політики, спрямованої на популяризацію України у світі, недостатній 

рівень інформаційної підтримки європейської інтеграції України, поширення 

дезінформації, формування негативного уявлення про країну та інформаційне 

протистояння з Російською Федерацією. 

Варто відзначити, що забезпечення цілей, визначених у концепції, може 

здійснюватися за допомогою використання підходів та інструментів цифрової 

дипломатії, а саме: 

• підвищення авторитету України у світовому інформаційному просторі з 

метою відстоювання її політичних, економічних, соціокультурних інтересів та 

зміцнення національної безпеки; 

• формування позитивного іміджу держави за допомогою поширення 

вичерпної та об’єктивної інформації про Україну, її здобутки та конкурентні 

переваги; 

• координація інформаційної та комунікативної діяльності на міжвідомчому 

рівні. 

Серед шляхів розв’язання проблем, виокремлених у Концепції, 

перераховуються також такі заходи, як “посилення інституційної спроможності 

для здійснення міжнародних стратегічних комунікацій”, “забезпечення постійної 

присутності комплексної, багатоканальної та об’єктивної інформації про Україну 

у світовому інформаційному просторі”, “створення привабливого іміджу 
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бізнесової діяльності у нашій державі разом з постійною популяризацією наявних 

можливостей та пропозицій” (Кабінет Міністрів України, 2016a). 

Аспекти застосування онлайн-інструментів Міністерством закордонних 

справ та іншими державними установами для позиціонування України у 

міжнародному онлайн-просторі були також включені до розпорядження Кабінету 

Міністрів України про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018–2021 роки від 25 жовтня 2017 року (Кабінет Міністрів України, 

2017a). Крім того, у Концепції популяризації України у світі та просування її 

інтересів у світовому інформаційному просторі, схваленій у 2016 році Кабінетом 

Міністрів України, та плані діяльності, який нею передбачався, йдеться про 

впровадження міжсекторального підходу до реалізації і удосконалення 

інформаційної політики України та інституційного середовища (Верховна Рада 

України, 2016). 

Відзначимо, що посилення інституційної спроможності держави виступає 

важливим інструментом ефективності зовнішньополітичної комунікації, що було 

встановлено також і при аналізі інструментів цифрової дипломатії Польщі, Чехії, 

Словаччини та Угорщини. При цьому підтримка постійної присутності держави в 

міжнародному інформаційному просторі та наповнення його релевантною 

позитивною інформацією може здійснюватися за допомогою онлайн-

інструментів, що дозволяють формувати безперервний потік інформації, а також 

забезпечують інтерактивність, варіативність і доступність інформації. Взаємодія 

із зовнішньою та внутрішньою аудиторією забезпечує цільове налаштування і 

поширення тематичних повідомлень, що сприяє ефективному виконанню завдань 

щодо інформування, покладених на дипломатичні представництва за кордоном і 

зовнішньополітичне відомство держави. 

Таким чином, хоча в Україні не прийнято окрему стратегію розвитку 

цифрової дипломатії, проте потреба у використанні її інструментів присутня у 

значній добірці основоположних державних програм і документів, що свідчить 

про необхідності розвитку даної сфери. 
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Розглянувши програмне забезпечення засад цифрової дипломатії в Україні, 

перейдемо до аналізу інституційної структури, яка лежить в основі її розвитку. 

Безумовно почнемо з Міністерства закордонних справ як основного відомства, 

відповідального за розвиток відносин з іншими державами та посилення 

авторитету України на міжнародній арені. 

За структурою Міністерство закордонних справ поділяється на декілька 

департаментів, до сфери відповідальності яких безпосередньо належить 

використання інструментів цифрової дипломатії для просування 

зовнішньополітичних ініціатив України, а саме: політичний директорат, 

департамент публічної дипломатії, пресслужба і департамент документообігу та 

цифровізації. З середини 2020 року до складу зовнішньополітичного відомства 

України було введено нову посаду заступника Міністра закордонних справ 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Крім того, окремі питання у сфері цифрової дипломатії можуть координуватись 

на рівні відповідних регіональних департаментів, які можуть ініціювати тематичні 

проекти або виокремлювати інформаційні потреби регіону, формуючи 

наповнення відповідних онлайн-платформ зовнішньополітичного відомства і 

дипломатичних представництв України. 

Варто виокремити вищезгаданий департамент публічної дипломатії як 

підрозділ у структурі Міністерства закордонних справ, який наразі є ключовим 

органом, відповідальним за розвиток цифрової дипломатії. Управління, а з 

2020 року департамент, було створене як окремий структурний підрозділ 

зовнішньополітичного відомства у 2015 році, основними пріоритетами діяльності 

якого було визначено популяризацію України у світі та взаємодію зі зовнішньою 

та внутрішньою громадськістю. 

За даними Міністерства закордонних справ, “до компетенції департаменту 

відносяться зв’язки з медіа, підтримка тематичних онлайн-платформ, культурна 

дипломатія та реалізація іміджевих проектів” (Міністерство закордонних справ 

України, 2015), відповідно можемо зробити узагальнення, що до компетенції 

департаменту публічної дипломатії належать питання цифрової дипломатії, а 
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використання інструментів цифрової дипломатії стало невід’ємною складовою 

сучасної публічної дипломатії та отримало практичне застосування в Україні. 

Відзначимо, що із створенням такого структурного підрозділу публічна 

дипломатія вперше була виокремлена як напрям дипломатичної роботи та 

просування зовнішньополітичних ініціатив держави закордоном. 

Крім того, разом із зовнішньополітичним відомством, комунікацією та 

презентацією держави в онлайн-просторі займаються і дипломатичні 

представництва країни. Зокрема, Україна має дипломатичні зв’язки з 184 

країнами світу, а фактично – 85 посольств, адже деякі з них працюють для кількох 

країн за сумісництвом, та 33 консульських установи (Міністерство закордонних 

справ України, 2020a). Більше того, ці представництва мають прямий зв’язок з 

двома важливими цільовими аудиторіями: іноземними громадянами, 

зацікавленими Україною, та українською діаспорою, тому таку розгалужену 

мережу закордонних представництв також можна включити до інституціональної 

бази цифрової дипломатії України. 

Іншим відомством, яке безпосередньо було зосереджене на внутрішньому 

інформаційному просторі, проте дотично займалося деякими питаннями побудови 

іміджу України за кордоном, було Міністерство інформаційної політики, створене 

у 2015 році та реорганізоване у 2019 році у Міністерство культури, молоді та 

спорту України. Відзначимо, що основним внеском Міністерства інформаційної 

політики у розвиток цифрової дипломатії України стала ініціація створення 

Концепції популяризації України в світі, згаданої вище. У Концепції, окрім інших 

заходів, була передбачена розробка єдиного бренду для комунікації та просування 

інтересів держави на міжнародній арені. З цією метою 2017 року було створено 

Міжвідомчу комісію з питань популяризації України на чолі з Міністром 

інформаційної політики (Кабінет Міністрів України, 2017b), а 2018 року Кабінет 

Міністрів затвердив брендбук Ukraine Now, розроблений на замовлення 

Міністерства інформаційної політики. 

Детальніше до проекту, бренду та брендбуку Ukraine Now звернемося в 

наступному підрозділі, в якому висвітлено практику використання цифрової 
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дипломатії для забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої політики, тоді 

як у межах цього підрозділу, розглянемо саме інституційну складову. У цілому 

можна зауважити, що проект Ukraine Now став вагомим вкладом Міністерства у 

розвиток цифрової дипломатії України, що дало підстави для включення цього 

відомства до структури органів, які відповідають або відповідали за цю сферу. 

До інституційної структури цифрової дипломатії України віднесемо також 

Український інститут, створений 21 червня 2017 року Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України за ініціативи Міністерства закордонних справ та віднесений до 

сфери координації цього ж відомства (Кабінет Міністрів України, 2017c). Метою 

Українського інституту є формування позитивного іміджу України за кордоном 

завдяки поширенню інформації та популяризації її культури. 

Згадуємо Український інститут у розрізі цього дослідження, тому що одним 

з п’яти головних інструментів діяльності установи є “спростування недостовірної 

та маніпулятивної інформації про українську культуру та спадщину; насичення 

інформаційного простору контентом, з яким працює Інститут” згідно з 

Концепцією розвитку Українського інституту на 3 роки, розробленою В. Шейком 

(Шейко, 2017). Таким чином, Український інститут зі своїми завданнями, ідеями 

та програмою діяльності знаходиться на перетині публічної та культурної 

дипломатії, включаючи також окремі аспект цифрової дипломатії завдяки 

плануванню наповнення інформаційного простору контентом та використання 

онлайн-інструментів для досягнення цієї мети. 

Наступним органом, який необхідно включити до інституційної бази 

цифрової дипломатії України, є Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest), 

створений згідно з Постановою Кабінету Міністрів України у 2016 році (Кабінет 

Міністрів України, 2016b) і трансформований з постійно діючого дорадчого 

органу при Кабінеті Міністрів у державну установу 2018 року (Кабінет Міністрів 

України, 2018). Додамо, що основними цілями Офісу залучення інвестицій є 

економічне зростання України та потужний розвиток незалежного приватного 

бізнесу, тому діяльність установи спрямована на підтримку та супровід 

інвесторів, які вже зараз проводять підприємницьку діяльність в Україні; 
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налагодження ефективної комунікації між органами влади, підприємцями та 

міжнародними організаціями; популяризацію на міжнародній арені бренду 

України як такої країни, де інвестор може почуватися захищеним. Зауважимо, що 

останній напрям роботи безпосередньо розкриває сутність цифрової дипломатії та 

повинен включати застосування онлайн-інструментів для підвищення своєї 

ефективності та досягнення поставлених цілей. Здебільшого Офіс залучення 

інвестицій має перетин у своїй роботі з цифровою дипломатією через свою 

онлайн-платформу UkraineInvest, а тому більше детально зупинимося на ній у 

наступному підрозділі. 

Крім загаданих державних інституцій, які займаються популяризацією 

політичних, економічних і культурних здобутків України, необхідно згадати 

Міністерство цифрової трансформації України, яке покликано забезпечити 

цифровізацію країни і сприяти використанню цифрових технологій для підтримки 

сталого розвитку України. У сфері зовнішньої політики передбачається взаємодія 

з Міністерством закордонних справ України для сприяння у формуванні єдиної 

бази даних щодо надання консульських послуг і розвитку платформи електронних 

віз. Наразі триває запровадження естонської платформи обміну даними X-road 

(Міністерство закордонних справ України, 2020d) для посилення цифровізації 

зовнішньополітичного відомства України, а також розглядаються умови 

поглиблення співпраці України та Естонії щодо реалізації спільних проектів з 

електронного урядування, інформатизації українського суспільства і надання 

цифрових послуг (Міністерство закордонних справ України, 2020e).  

До того ж з 1 листопада 2020 року оновлюються умови видачі електронних 

віз, які стануть доступніші за ціною та оформлення яких складатиме від одного до 

трьох днів (Міністерство закордонних справ України, 2020f).  

Отже, українське зовнішньополітичне відомство, крім використання 

онлайн-ресурсів для популяризації держави, здійснює також техніко-технологічну 

трансформацію установи, щоб сприяти розвитку туристичного і інвестиційного 

потенціалу країни та модернізувати дипломатичну роботу. 
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Додамо, що посилення процесів цифровізації української держави 

дозволить ефективніше використовувати онлайн-інструменти цифрової 

дипломатії, оскільки буде оновлена технічна і технологічна основа для цього 

процесу.  

Проте необхідно сформувати також і належні безпеково-правові умови 

для використання цифрових технологій, зокрема, Україна приєдналась до 

Глобальної декларації про цифрову протидію COVID-19, що була 

започаткована естонським і сінгапурським урядами для об’єднання 

міжнародних зусиль у сфері підвищення безпеки кіберпростору і подолання 

цифрових викликів в умовах пандемії (Міністерство закордонних справ 

України, 2020d). 

Проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення основ 

цифрової дипломатії України, можемо підсумувати, що існує потужний запит 

на розвиток цієї сфери з огляду на мозаїчне представлення аспектів 

використання інструментів цифрової дипломатії у державних програмах і 

документах, а також при виконанні посадових обов’язків представниками 

різних гілок влади.  

Вдало сформулював цю тенденцію Д. Кулеба, діючий міністр 

закордонних справ, у статті “Дипломатія майбутнього” для Української правди: 

“У осяжній перспективі три ключових пріоритети нашої дипломатії 

залишаються без змін: міжнародні гарантії національної безпеки та відновлення 

територіальної цілісності, укорінення України на Заході, захист прав та 

інтересів українських громадян і бізнесу в усьому світі. Для змін, і настільки 

радикальних, наскільки наша дипломатія готова відкрити свої очі, є інший 

простір. Цей челендж називається просто – технологічна революція 

дипломатії.” (Кулеба, 2017).  

Таким чином, онлайн-простір наразі дійсно виступає сферою 

можливостей та викликів для міжнародної взаємодії різних акторів, при цьому 

цифрова дипломатія слугує допоміжним інструментом для досягнення 
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традиційних дипломатичних цілей та структурно розглядається як невід’ємна 

частина публічної дипломатії, що активно розвивається в Україні. 

 

 

2.2. Практика використання цифрової дипломатії для забезпечення інтересів 

України у сфері зовнішньої політики 

 

 

 Розглянувши програмно-інституціональне забезпечення цифрової 

дипломатії України та діяльність інституцій, які забезпечують їхнє виконання, 

перейдемо до аналізу прикладних ініціатив щодо використання цифрових 

технологій для просування образу держави закордоном.  

Для характеристики практичного виміру цифрової дипломатії України, 

автором роботи виокремлено інструментальні напрями, за якими відбувається 

реалізація засад цифрової дипломатії (Матчук, 2018), зокрема ресурси та 

інструменти цифрової дипломатії можуть бути поділені на такі групи:  

• офіційні веб-сайти органів державної влади та інституцій, задіяні до 

реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив;  

• інформаційно-новинні ресурси;  

• тематичні інтерактивні платформи та онлайн-сервіси;  

• сторінки у соціальних медіа (рис. 1). 

Крім того, аналізуючи проекти і платформи, що відносяться до кожної з 

вищеназваних груп, будемо порівнювати їх з відповідними брендовими 

повідомленнями про Україну, запропонованими розробниками Стратегії сталого 

розвитку “Україна – 2020”.  

З метою формування та просування оновленого образу України у 

документі наведено такі брендові повідомлення, як: “Україна – країна свободи 

і гідності; Україна – країна, що реформується, незважаючи на виклики; 

Україна – хаб для інвестицій; Україна – країна високих технологій та 

інновацій; Україна – країна, приваблива для туризму; Україна – країна із 
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визначними культурними та історичними традиціями” (Верховна Рада 

України, 2015). 

 

 
Рис. 1. Сучасні інструменти цифрової дипломатії України 

Джерело: складено автором. 

 

Почнемо із першого практичного напрямку діяльності в сфері цифрової 

дипломатії, а саме офіційних веб-сайтів органів державної влади, задіяних до 

реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив, серед яких 

проаналізуємо сайти Президента України, Верховної Ради України, 

зовнішньополітичного відомства і представництв України в іноземних державах. 

Веб-сайт Президента України названо Офіційним інтернет-представництвом 

Президента (president.gov.ua), що додатково підкреслює його роль у 
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досягненні цілей цифрової дипломатії та належного представлення країни в 

інтернет-просторі українською, російською та англійською мовами. 

Відзначимо, що він має мобільну версію, верстка якої адаптована для 

мобільних пристроїв, що в свою чергу підвищує рівень зручності його 

використання. 

Характеризуючи змістове наповнення платформи, зауважимо, що на веб-

сайті розміщено новини про діяльність глави держави та Офісу Президента, 

фото-галереї візитів, поїздок, зустрічей і заходів глави держави, відеотеку 

звернень, заяв, виступів та трансляцій визначних подій, онлайн-архів 

документів, серед яких укази і розпорядження Президента.  

Крім цього, до бази даних онлайн-ресурсу входять актуальні вакансії, 

анонси пресцентру, окремі секції з детальною інформацією щодо вимог і 

процесу подання звернень громадян, щодо доступу до публічної інформації та 

процедури подання запиту на інформацію та про процес перевірки згідно з 

Законом України “Про очищення влади”.  

Веб-сайт також містить посилання на сторінки Президента у соціальних 

медіа, а саме Facebook, Twitter, Telegram-канал та Instagram, та акаунти Офісу 

Президента у тих же медіа. 

Відзначимо, що до сайту Президента також було додано кілька 

своєрідних “сервісів”, а саме швидке переадресування на сторінку для 

подання запиту на інформацію з простою інтерактивною формою для 

заповнення та на сторінку пошуку і створення електронних петицій. Обидві 

ініціативи стали прикладом використання онлайн-інструментів для взаємодії з 

аудиторією, підвищення її зацікавленості та залучення до участі у 

громадському житті. Проте такі онлайн-інструменти спрямовані переважно на 

взаємодію з внутрішньою аудиторією, оскільки обидва сервіси доступні 

тільки українською мовою на відміну від інформаційно-довідкової частини 

сайту. 

Офіційний веб-портал Верховної Ради (Верховна Рада України, 2020a), в 

свою чергу, теж доступний для відвідувачів українською, російською та 
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англійською мовами. Хоча версія українською є ґрунтовною і містить більше 

інформації та секцій, проте у рамках дослідження проаналізуємо версії 

іноземними мовами. Англійською та російською веб-портал пропонує стрічку 

новин про роботу парламенту, інформацію щодо адміністративно-

територіального поділу країни та посилання на сайт “Законодавство України” 

(Верховна Рада України, 2020b), на якому користувачі мають змогу здійснювати 

пошук серед документів, ознайомитися з анотаціями та самими документами. 

Отже, веб-портал Верховної Ради має досить обмежений спектр питань, 

висвітлених для іноземної аудиторії, та сам по собі виконує інформаційно-

ознайомчу функцію. 

Сайт Міністерства закордонних справ України (Міністерство закордонних 

справ України, 2020b) має дві мовні версії: українську та англійську. Він також 

пропонує посилання на сторінки міністерства у соціальних медіа, зокрема у 

Facebook, Twitter, YouTube та Instagram, проте не зазначено про наявність двох 

Telegram-каналів зовнішньополітичного відомства і офіційних акаунтів міністра у 

Facebook та Twitter. Для іноземної аудиторії веб-сайт є джерелом інформації про 

Україну, де зацікавлені користувачі можуть ознайомитись з питаннями 

співробітництва України на рівні міжнародних організацій, особливостями 

реалізації засад європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці, 

перспективами регіональної економічної взаємодії і характеристиками 

двосторонніх відносин, а також підтримки українців за кордоном та 

можливостями волонтерства для іноземних громадян в Україні. Крім того, сайт 

пропонує детальну інформацію про саме міністерство, його історію, структуру та 

діючого міністра, а також про дипломатичні місії України за кордоном. Окремий 

розділ присвячений департаменту консульської служби та консульським 

питанням, таким як імміграція в Україну, в’їзд та перебування іноземних 

громадян, міжнародне усиновлення тощо. На сайті також представлений 

пресцентр міністерства, що публікує новини зовнішньополітичного відомства та 

дипломатичних місій, заяви і коментарі, статті та інтерв’ю. Зауважимо, що у 

розділі про публічну інформацію мають міститися дані щодо нормативно-
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правових актів і тендерів, проте наразі цей розділ є порожнім і потребує 

наповнення та актуалізації. Додамо, що веб-сайт міністерства має інтерактивну 

систему пошуку посольства у потрібній країні світу. Для цього на сайті вбудована 

карта світу, яка пропонує обрати регіон, який цікавить користувача, далі обрати 

країну та швидко переадресовує на сторінку з детальною інформацією про 

посольство у визначеній державі. 

Варто відзначити, що з 2014 року на сайті Міністерства закордонних справ 

для громадян з понад 46 країн доступний сервіс електронного оформлення візи до 

України (Міністерство закордонних справ України, 2019a). Отже, щоб отримати 

візу, іноземному громадянинові потрібно зареєструватися на онлайн-платформі 

міністерства, заповнити онлайн-заявку для отримання візи та завантажити копії 

необхідних документів. Така електронна заявка опрацьовується протягом 9 

робочих днів, після чого в разі позитивної відповіді іноземний громадянин 

отримує свою візу на електронну пошту. Цей сервіс слугує яскравим прикладом 

того, як веб-сайти основних державних інституцій можуть розвивати тематичні 

розділи як окремі інтерактивні платформи або онлайн-сервіси, акумулюючи тим 

самим більшу за об’ємом аудиторію із вищим рівнем зацікавленості. 

Для пояснення причин загострення українсько-російських відносин було 

розроблено тематичний проект, який представлено на сайті зовнішньополітичного 

відомства 10 Facts You Should Know About Russian Military Aggression Against 

Ukraine (Міністерство закордонних справ України, 2019b). Проект пропонує 10 

фактів про збройну агресію Росії проти України у текстовому форматі та 

додатково ілюструє факти у вигляді інфографіки. Усі пункти висвітлені чітко із 

зазначенням посилань на конкретні дати, статистику та міжнародні документи. 

Проект покликаний прозоро пояснити іноземній аудиторії витоки та етапи 

збройної агресії, а також звернути увагу на поточну ситуацію в Україні. 

Наступною онлайн-платформою, що створено для формування іміджу 

України у міжнародному онлайн-просторі, є Урядовий портал (Секретаріат 

Кабінету Міністрів України, 2020), доступний в україномовній та англомовній 

версіях, а також додатково у версії для людей із порушенням зору. Урядовий 
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портал виконує роль єдиного веб-вузла всіх органів виконавчої влади України. На 

сайті користувач може знайти інформацію англійською мовою про уряд і органи 

влади, європейську інтеграцію, реформи, що проводяться у різних сферах, 

контактну інформацію урядової гарячої лінії та контакти Інформаційної служби 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. Крім того, веб-портал висвітлює 

останні новини роботи уряду, заяви та публікує анонси майбутніх подій. Як 

додатковий сервіс, запропоновано онлайн-підписку на оновлення. Таким чином, 

залишивши свою електронну адресу, користувачі можуть отримувати урядовий 

дайджест з актуальними новинами та оголошеннями. 

Веб-портал також веде до сайтів інших міністерств, служб, агентств, 

інспекцій, що мають лише україномовну версію. Проте варто зупинитися на 

одному з них – сайті Міністерства та Комітету цифрової трансформації України 

(Міністерство та Комітет цифрової трансформації України, 2020). Міністерство, 

створене згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 18 вересня 2019 року, 

зосереджується в першу чергу на цілях електронного урядування, таких як доступ 

громадян до публічних онлайн-послуг, збільшення частки інформаційних 

технологій у ВВП країни або доступ до високошвидкісного інтернету. Проте 

варто згадати про нього у рамках дослідження, оскільки за його ініціативи було 

розроблено веб-портал “Дія” (Міністерство цифрових трансформацій, 2020). 

Відзначимо, що веб-портал “Дія” став анонсованим проектом Міністерства 

цифрової трансформації України, націленим на надання державних онлайн-послуг 

для розбудови проекту “Цифрова держава”, що передбачає розвиток таких сфер 

як електронне урядування, кібербезпека, електронна демократія, бізнес, суд, 

охорона здоров’я, освіта, транспортна система, розумні міста тощо. Наразі веб-

портал слугує радше презентацією майбутніх ініціатив, оскільки вони ще на етапі 

реалізації, проте пропонує залишити свою електронну пошту, щоб відразу 

отримувати оновлення щодо послуг, які запускаються. Додамо, що хоча змістове 

наповнення проекту стосується внутрішньої аудиторії, проте сам сайт доступний 

англійською мовою і детально розповідає про інноваційні ідеї та ініціативи, що 

будуть найближчим часом реалізовані в Україні. Таким чином, цей портал 
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відіграє роль бренд-амбасадора повідомлення “Україна – країна високих 

технологій та інновацій”. 

До групи офіційних веб-сайтів органів державної влади, задіяних до 

реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив, віднесемо сайти 

закордонних місій України, а саме сайти посольств та консульств у інших країнах 

та представництв при міжнародних організаціях. У цілому Україна має 

розгалужену онлайн-мережу, що складається з 125 веб-сайтів, і до якої входять 85 

сайтів посольств і 33 сторінки консульств, а також 7 сайтів місій при міжнародних 

організаціях, а саме Місії України при НАТО, Постійного представництва 

України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, 

Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, 

Постійного представництво України при ООН, Постійного представництва 

України при Раді Європи, Постійного представництва України при ЮНЕСКО та 

Представництва України при Європейському Союзі. 

Усі веб-сайти посольств та консульств мають уніфікований дизайн та схожу 

структуру. Вони доступні для користувачів українською мовою та мовою або 

мовами країни перебування, за виключенням кількох сайтів, які доступні тільки 

українською та англійською. Крім того, на них завжди відведена окрема секція 

для інформації про посла чи консула та контакту з ними. Сайти посольств 

подають загальну інформацію про Україну, структуру посольства, двосторонні 

відносини з різним рівнем деталізації (наприклад, поділ на такі розділи, як 

політичні відносини, торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво, 

двосторонні органи високого рівня, або науково-технічне, культурно-гуманітарне 

і міжрегіональне співробітництво, договірно-правову базу тощо), консульські 

питання та новини пресцентру, а саме – коментарі, заяви, оголошення, публікації, 

анонси подій. Сайти українських консульств, в свою чергу, охоплюють дещо 

вужчий перелік питань. Зокрема, представлено інформацію про Україну та саме 

консульство, окремі розділи для новин і оголошень, перелік консульських питань 

та операцій, а також нормативно-правових документів. 
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За аналогією, усі сайти представництв України при міжнародних 

організаціях мають таку ж уніфіковану структуру та дизайн, окрім сторінки 

Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку (Постійне 

представництво України при ООН, 2016), який є схожим за змістовим 

наповненням та поділом на секції, але відрізняється більш сучасним 

оформленням. Ці сайти також подають загальну інформацію про Україну, 

фокусуючись на співробітництві між Україною та певною міжнародною 

організацією і зазвичай мають окремий розділ для пресцентру та нормативно-

правової бази. 

Таким чином, проаналізовані веб-сайти дипломатичних представництв 

України за кордоном сприяють підтримці діяльності, спрямованої на формування 

позитивного іміджу України за кордоном, виконують інформаційну функцію та 

подають основну інформацію мовою країни перебування у доступній формі. Вони 

також слугують джерелом новин про Україну та відносини з іншими державами. 

Усі веб-сайти мають посилання на сторінки дипломатичних установ або їх 

очільників у соціальних медіа, що сприяє подальшому залученню аудиторії до 

взаємодії. Крім того, на них розміщено ряд банерів Міністерства закордонних 

справ або посилань на різноманітні українські новинні та інформаційні ресурси, 

що сприяє популяризації ресурсів та притоку іноземної аудиторії, а також її 

групуванню за інтересами. Проте зазначимо, що розглянуті веб-сайти посольств, 

консульств та представництв не пропонують наразі інтерактивних проектів чи 

послуг, що може стати напрямом перспективного розвитку. 

Окремо відзначимо веб-портал Українського інституту (Ukrainian Institute, 

2020), який віднесли до першої групи онлайн-ресурсів інституцій, задіяних до 

реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив. Сайт представлений 

українською та англійською мовами, а також, як і розглянуті вище сайти, 

пропонує посилання на свої сторінки у соціальних мережах, а саме Facebook i 

Instagram. В англомовній версії сайту висвітлено культурно-освітні новини, 

безпосередню діяльність інституту, а також виділено окремий розділ для 
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інформування про відкриті або уже завершені програми культурного, освітнього, 

мистецького обміну тощо. 

За аналогією з програмою “Дія” Міністерства цифрової трансформації 

України, сайт Українського інституту, в першу чергу, створений для внутрішньої 

аудиторії та зосереджується на програмах, доступних для громадян України в 

іноземних державах, проте його онлайн-присутність та англомовна версія самі по 

собі слугують представництвом України у зарубіжній культурно-мистецькій сфері 

та просувають повідомлення “Україна – країна із визначними культурними та 

історичними традиціями” та “Україна – країна, що реформується, незважаючи на 

виклики”. 

Отже, проаналізовані платформи першої групи офіційних веб-сайтів органів 

державної влади та інституцій, задіяних до реалізації зовнішньополітичних 

проектів та ініціатив, здебільшого виконують інформативну функцію та 

популяризують діяльність державних установ, проте й розкривають суть бренд-

повідомлень про Україну. При цьому більший акцент зроблено на повідомлені 

“Україна – країна, що реформується, незважаючи на виклики”, оскільки 

комунікація з аудиторією здійснюється від імені саме тих органів влади, які 

беруть безпосередню участь у процесах реформування. Відзначимо, що залежно 

від висвітлених тем, проектів, законів, проведених зустрічей чи заходів, 

розміщений на проаналізованих платформах контент сприяє популяризації й 

інших бренд-повідомлень про Україну як державу нових можливостей. 

Переходячи до другої групи інформаційно-новинних ресурсів, почнемо із 

проекту, згаданого у попередньому підрозділі, Ukraine Now. Нову концепцію 

брендингу України було затверджено у 2018 році Кабінетом Міністрів України на 

зміну попередній концепції 2010 року. Сучасний підхід до просування інтересів 

держави на міжнародній арені розроблено 27 експертами комісії з питань 

популяризації України у світі, а також представниками агентства Banda. 

Провівши дослідження за підтримки британського уряду щодо сприйняття 

України іноземною аудиторією, комісія отримала 3 найпоширеніші асоціації з 

державою: корупція, революція та війна. Отож, оновлений бренд та комунікація 
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про нього були першочергово спрямовані на руйнування названих стереотипів та 

формування нової асоціації з Україною як “відкритою сучасною країною, де 

відбувається все найцікавіше саме зараз” (Banda Agency, 2018). 

Відповідно, у рамках проекту, покликаного сприяти популяризації України 

у світі та посиленню іміджу держави, було розроблено ряд інформаційних 

матеріалів від детальної презентації концепції на сторінці агентства Banda та 

онлайн-сервісів для завантаження логотипу та шрифту концепції, вільного 

використання та створення власних онлайн- та офлайн-матеріалів, здійснення 

комунікації про Україну інструментами цифрової та публічної дипломатії до 

вичерпного бренд-буку (Міністерство інформаційної політики України, 2018). 

Зокрема, у бренд-буці детально описано основні принципи роботи з брендом 

Ukraine Now: від цінностей і ключових повідомлень до графічної частини – 

правил використання логотипу, шрифтів та кольорів. На нашу думку, проект 

поширює серед іноземної аудиторії три із шести цільових бренд-повідомлень: 

“Україна – країна, що реформується, незважаючи на виклики”, “Україна – хаб для 

інвестицій” та “Україна – країна із визначними культурними та історичними 

традиціями”. 

Наступним інформаційним проектом, що представляє Україну в онлайн-

просторі, є платформа My Ukraine Is (MyUkraineIs, 2020), розроблена за 

підтримки Міністерства закордонних справ, колишнього Міністерства 

інформаційної політики та агентства StratComUA. Цей сайт створено саме для 

іноземної аудиторії, тому він доступний тільки англійською мовою. Він 

відрізняється впізнаваною графічністю та за допомогою анімації привертає увагу 

відвідувачів. Сайт My Ukraine Is презентує колекцію фактів про Україну, її 

цінності, історію, досягнення і видатних особистостей. Для подачі інформації 

використано статистику, відео та посилання на документальні фільми, хештеги, 

інфографіку. Таким чином, вдається донести інформацію у різноманітних формах, 

забезпечити зацікавленість відвідувачів і розповісти про Україну. Проект став 

прикладом комунікації двох часто взаємопов’язаних бренд-повідомлень: “Україна 
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– країна свободи і гідності” та “Україна – країна із визначними культурними та 

історичними традиціями”. 

Серед інформаційно-новинних ресурсів згадаємо також платформу 

UkraineInvest (Investment Promotion Office, 2020a) яка одночасно виступає 

інтерактивною платформою органу влад та онлайн-сервісом. Віднесемо її саме до 

другої групи, тому що основна мета онлайн-ресурсу, з огляду на її контент, є 

інформаційно-довідкова. Платформа UkraineInvest інформує іноземну аудиторію 

англійською мовою про інвестування в Україну, а саме: ключові дані про країну, 

умови ведення бізнесу, процес реформування та основні переваги. На сайті 

представлено історії успіху підприємців, які вже інвестували в Україну, сфери та 

можливості для інвестицій, а також висвітлюються новини та інші тематичні 

події. Інтерактивною складовою сайту можна назвати підписку на інформаційно-

новинну розсилку, анкету для зворотного зв’язку та допомогу при: пошуку 

можливостей на перетині потреб країни та вимог, інтересів і цілей інвестора; 

супроводі та консультуванні щодо регіональних особливостей ведення бізнесу; 

налагодженні зв’язків із необхідними організаціями та їхніми представниками, 

входження до мережі підприємців, сприяння пошуку та комунікації з 

професіоналами; сприянні на першому етапі побудови бізнесу від пошуку та 

зв’язку з місцевими підрядниками для надання послуг до рекомендацій 

міжнародних шкіл для дітей експатів. 

Таким чином, платформа виступає онлайн-представництвом Офісу 

залучення інвестицій та пропонує консультаційні послуги, при цьому здійснюючи 

інформаційну функцію за допомогою поширення даних про інвестиційні 

можливості держави. А отже, бренд-повідомлення, що охоплюються цією 

платформою, є такими, як: “Україна – хаб для інвестицій” та “Україна – країна 

високих технологій та інновацій”. 

Врешті, віднесемо до цієї групи ресурсів новий проект ComSkills Ukraine 

Міністра закордонних справ Д. Кулеби та посла Великої Британії М. Сіммонс, що 

є комунікаційним англомовним онлайн-курсом для українських дипломатів, 

урядових комунікаторів та інших цільових груп, що працюють у сфері 
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стратегічних комунікацій та проводять інформаційні кампанії. Хмарний сервіс 

ComSkills Ukraine пропонує користувачам безкоштовний доступ до навчальних 

відео та вебінарів на тему новітніх практик стратегічних комунікацій та цифрової 

дипломатії, а також дає можливість скласти сертифікаційні іспити в режимі 

онлайн. Проект має на меті підвищення кваліфікації українських дипломатів, 

політичних діячів та фахівців з комунікацій (Diplomatic Academy of Ukraine, 

2020), відповідно просуваючи ідею “Україна – країна високих технологій та 

інновацій”. 

У рамках другої групи ресурсів цифрової дипломатії необхідно розглянути 

також українські онлайн-медіа, які поширюють інформацію про Україну для 

зовнішньої та внутрішньої аудиторії. Першим варто назвати Укрінформ, 

мультимедійну платформу України, що доступна для відвідувачів дев’ятьма 

мовами, включаючи українську. Укрінформ – це національне інформаційне 

агентство України, засноване у 1918 році (Ukrinform Agency, 2020), відповідно 

його сайт слугує джерелом новин у різних сферах: політиці, економіці, обороні, 

суспільстві та культурі, спорті, надзвичайних ситуаціях тощо. Серед українських 

агентств, Укрінформ має одну з найрозгалуженіших мереж закордонних 

кореспондентських пунктів, зокрема, кореспонденти Укрінформ працюють у 

Бельгії, Канаді, Молдові, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Росії, США та 

Франції. 

Ще одним джерелом інформації про Україну та останні події у ній слугує 

сайт Уніан, який має розгорнуту версію англійською мовою. Уніан – це також 

інформаційна агенція, яка в свою чергу працює на ринку України з 1993 року 

(Unian Information Agency, 2020). На англомовній версії сайту користувачі мають 

доступ до новин у таких категоріях, як політика, економіка, суспільство, світ та 

столиця. Окремий розділ присвячений збройній агресії проти України, де 

висвітлюються тематичні новини. Крім того, ще один розділ пропонує авторські 

статті журналістів та громадських діячів на актуальні теми про Україну. 

Веб-сайт Euromaidan Press також має інформаційно-новинний характер та 

спрямований на іноземну аудиторію. Проект було започатковано у 2014 році 
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українськими волонтерами для висвітлення подій в Україні та публікації 

перекладів українських новин і незалежних досліджень. Метою, яку ставила 

команда Euromaidan Press, стало поєднати Україну з англомовним світом 

(Euromaidan Press, 2014). На сайті повідомляються такі теми, як політика, війна на 

Сході України, економіка, історія, бізнес, туризм тощо. Крім того, дещо менш 

активно, але також працює німецькомовна версія Euromaidan Press 

(de.euromaidanpress.com), яка в свою чергу висвітлює лише ключові події про 

Україну. 

Більше того, у співпраці з організацією Euromaidan SOS ця група волонтерів 

розробила інший проект – сайт Let My People Go (Euromaidan SOS, 2020) 

українською та англійською, який також представлений у соціальних мережах 

Facebook та Twitter і спрямований на інформування світової громадськості про 

кампанію #LetMyPeopleGo щодо звільнення українських політичних в’язнів та 

заручники, які незаконно утримуються в Росії. На сайті висвітлюються новини 

про судові процеси та життя ув’язнених, є також можливість підписатися на 

новинну розсилку. 

Окремо варто відзначити таку онлайн-платформу Inform Napalm 

(InformNapalm, 2014), яка була створена у 2014 році з метою поширення 

інформації про Україну для закордонної аудиторії в ході інформаційного 

протистояння з Росією. Проект започаткували 2 волонтери: журналіст Р. Бурко та 

військовий експерт І. Комахідзе, а вже зараз команда збільшилась до більш як 30 

волонтерів у більш як 10 країнах світу. Наразі веб-сайт слугує джерелом 

перекладів міжнародних розслідувань та подає інформацію 30 різними мовами. 

Основною метою проекту команда волонтерів вважає інформування світової 

спільноти про вплив РФ на конфлікти в Україні, Грузії та інших країнах Східної 

та Центральної Європи і Близького Сходу. Сьогодні на веб-сайті можна знайти 

переклади більш як 1800 журналістських розслідувань. 

Подібним ресурсом для ознайомлення з новинами, аналітичними статтями 

та перекладами статей про Україну є веб-сайт Voices of Ukraine (Voices of Ukraine, 

2014). На ньому користувачі можуть знайти новини англійською, німецькою, 
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французькою та японською мовами. Він наповнювався більш активно у 2014 році 

та кілька років потому, зараз новини на сайті з’являються рідше, проте все ж 

публікуються статті та переклади англійською мовою. Здебільшого іноземні 

користувачі можуть ознайомитися з такими темами, як Революція гідності, 

українські громадяни, ув’язнені в Росії та конфлікт між державами. 

Ще один веб-сайт, який приведемо як приклад, Dokaz (Dokaz, 2020), де 

англійською, російською та українською мовами публікуються новини про події 

на Сході України. Ключовою метою проекту є розповсюдження інформації про 

роль Російської Федерації у військових діях у східних областях країни. На сайті 

інформація подається у таких секціях, як новини, фото- та відеодокази, 

особистості, інформаційна агресія та запропоновано окремий розділ, що 

стосується катастрофи літаку MH17. 

Останній ресурс, що зосереджується саме на військових діях на території 

України, це веб-сайт Ukraine Under Attack (Ukraine Crisis Media Center, 2020), 

створений за ініціативи Українського кризового медіацентру. Сайт виступає 

цілісним інформаційним ресурсом, який має на меті агрегацію всіх актуальних 

новин про ситуацію на Сході України та в АР Крим. Варто відзначити, що на 

сайті опубліковано процедури акредитації журналістів для роботи в зоні 

проведення Антитерористичної операції на Сході України. Крім того, на 

сторінках Ukraine Under Attack читачі мають доступ до онлайн-перегляду 

англійською мовою таких документальних фільмів, як “Аеропорт. Той день”, 

“Рейд” та “Дебальцеве”, які в деталях наочно розповідають про події та можуть 

допомогти іноземній аудиторії скласти враження про ситуацію на сході держави. 

Варто окремо проаналізувати платформу Z Vamy (Zvamy, 2020), яка по суті 

виступає агрегатором новин про Україну англійською мовою. Так, головна 

сторінка сайту виглядає як потік новин з різних українських і іноземних джерел, 

наприклад, Euronews, CBS News, MSN, CNN, Toronto Star тощо. Таким чином, 

платформа пропонує зручну вибірку всіх актуальних статей, що вийшли про 

Україну протягом дня на різних ресурсах, та переадресовує зацікавленого 
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користувача на сторінки цих інформаційних ресурсів для детального 

ознайомлення з новинами. 

Далі звернемо увагу на кілька українських видань, які мають онлайн-версії 

англійською мовою, щоб також представляти Україну та події в країні для 

іноземних читачів. Серед таких медіа зазначимо Censor (Censor.NET, 2020), 

KyivPost (Interfax-Ukraine, 2020) і День (The Day, 2020). Ці веб-сайти пропонують 

більш широке покриття різноманітних тем на відміну від кількох останніх 

вищезазначених ресурсів, оскільки містять переклади великої кількості статей 

україномовних версій сайтів, відповідно висвітлюючи і конфлікт з Росією, і 

політичні та економічні питання всередині України, а також пропонують 

авторські статті на різні теми. 

Такий же широкий спектр охоплює і KyivPost, проте цей сайт є винятком з 

цієї групи, адже він має виключно англомовну версію. KyivPost є відомим 

українським англомовним ресурсом новин, який у 2014 році був відзначений 

медаллю Міссурі за визначну журналістську роботу. З 2018 року девізом KyivPost 

є Ukraine’s Global Voice (Interfax-Ukraine, 2020), тобто голос України у світі, що 

яскраво ілюструє мету платформи, а саме інформування світової громадськості 

про події в Україні. Ресурс має одне з найширших охоплень різноманітних тем 

англійською мовою у порівнянні з вищезгаданими платформами, а саме пропонує 

читачам новини у таких секціях, як новини України, бізнес, технології, стиль 

життя, авторські позиції та статті, що можуть описувати думки всупереч 

редакторській позиції ресурсу (так звані “op-eds”), фото, відео, короткі комікси, 

світові новини, події в Росії, спорт та журналістика толерантності. 

Проаналізовані онлайн-медіа, залежно від їхньої тематичної спрямованості, 

сприяють поширенню бренд-повідомлень “Україна – країна свободи і гідності” та 

“Україна – країна, що реформується, незважаючи на виклики”, а також 

опосередковано через конкретні статті або цілі секції новин на своїх сторінках й 

усіх інших бренд-повідомлень про реформування української держави. 

Приведемо також приклад вузько направленого онлайн-ресурсу, що 

транслює бренд-повідомлення “Україна – хаб для інвестицій” та “Україна – 
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країна, приваблива для туризму”, а саме проекту видавництва Edipresse Ukraine, 

яке створило сайт Destinations (Edipresse Ukraine, 2020). На онлайн-ресурсі 

англійською мовою представлено інформацію про місця, які варто відвідати в 

Києві, Одесі, Львові та по всій Україні, а також найкращі маршрути, готелі, 

ресторани, магазини та мистецькі події. Окремо увагу зосереджено на темі 

здійснення бізнес-діяльності в Україні, що охоплює такі аспекти, як технології та 

інновації, лідерство та бізнес-івенти. Таким чином, за допомогою проекту 

Destinations відбувається просування туристичної та інвестиційної привабливості 

України в онлайн-просторі серед закордонної аудиторії. 

Крім вищезгаданих інформаційних онлайн-ресурсів, зауважимо, що відомі 

блоги українських діячів і лідерів думок також мають вплив на іноземну 

аудиторію та зміцнення репутації держави завдяки ефективній комунікації з 

вузькими цільовими групами, зацікавленими у певній тематиці, і які ставляться до 

українських блогерів як до надійного експертного джерела. Тому наведемо кілька 

прикладів таких блогів, що представляють Україну в онлайн-просторі, зокрема 

блоги на тему моди та стилю Style in Kyiv (Shum, 2016), блог Соні Карамазової 

(Karamazova, 2019), блог Тіни Сізонової (Sizonova, 2019) демонструють українців 

як сучасних і таких, що слідкують за останніми модними тенденціями, 

торкаючись бренд-повідомлення “Україна – країна свободи і гідності”. 

Туристичні блоги Ukraine Travel Blog (UkraineTrek, 2020), Awesome Kyiv 

(Awesome Kyiv, 2020) та інші зосереджують увагу на можливості подорожей по 

Україні, розповідають англійською про цікаві місця, які можна відвідати та 

маршрути, які можна обрати, активно просуваючи ідею “Україна – країна, 

приваблива для туризму”. 

Низка блогів у сфері ІТ, а саме на теми аутсорсингу в Україні, трендів у 

сфері розробки програмного забезпечення та додатків, машинного навчання тощо 

мають також значну присутність в онлайн-просторі та ефективно взаємодіють з 

іноземним аудиторіям через просування повідомлень “Україна – хаб для 

інвестицій” та “Україна – країна високих технологій та інновацій”. Прикладами 

таких блогів можуть бути блоги IDAP Group (IDAP, 2020), Ukrainian Hi-Tech 
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Initiative (Association of Ukrainian IT Outsourcing Companies, 2020), Diceus (Diceus, 

2020) та інші. 

Переходячи до третьої групи інтерактивних платформ та онлайн-сервісів, 

які виступають інструментами цифрової дипломатії України, почнемо з 

платформи Ukraine.com (Ukraine.com, 2020). Започаткована ще у 1995 році, 

платформа пройшла низку змін як у своєму дизайні і верстці, так і в змістовому 

наповненні та спрямованості. Зокрема, від лише інформування світової 

громадськості про новини в Україні, погоду, туризм, стиль життя, культуру, 

історію та розваги, веб-сайт на основі аналізу потреб своєї аудиторії та зворотного 

зв’язку трансформувався у сервіс просування українських компаній у сфері 

туризму. Платформа Ukraine.com надає іноземним користувачам доступ до 

пошуку місцевих послуг у сфері подорожей, розваг і готельно-ресторанного 

бізнесу. Так, на сайті можна знайти статті про міста України, рекомендації щодо 

закладів, які варто відвідати, дізнатися відповіді на питання, які цікавлять, та 

забронювати собі житло у різних містах України. Отже, онлайн-ресурс 

Ukraine.com сприяє просуванню бренд-повідомлення “Україна – країна, 

приваблива для туризму”. 

Наступний проект, який варто включити до групи інтерактивних платформ 

та онлайн-сервісів, є платформа Study in Ukraine (Ukrainian State Center for 

International Education, 2017), що стала офіційним сайтом з питань навчання 

іноземних студентів в Україні та керується Державним підприємством 

«Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки 

України. На сайті користувачі мають доступ до інформації англійською та 

російською мовою щодо актуальних навчальних програм та стипендій, а також 

українських вищих навчальних закладів. На сайті представлено інформацію про 

українські університети, загальні дані про вищу освіту та життя в Україні, а також 

надано можливості здійснення консультацій щодо подачі заявки абітурієнтам або 

візових питань. Крім того, на сайті доступна інтерактивна система пошуку 

необхідної програми чи навчального закладу та пропонується допомога на 

кожному з етапів процесу становлення студентом в Україні: від вибору програми 
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та заповнення заявки до подання документів на отримання студентської візи та 

підготовки до виїзду. Таким чином, платформа допомагає розбудовувати імідж 

України серед молоді за кордоном, просуваючи опосередковано такі бренд-

повідомлення як “Україна – країна свободи і гідності”, “Україна – країна високих 

технологій та інновацій”, “Україна – країна, приваблива для туризму” та “Україна 

– країна із визначними культурними та історичними традиціями”. 

Наступним ресурсом у третій групі є платформа Stopfake (Stopfake, 2014), 

доступна для читачів 13 мовами світу, а також у формі додатку для мобільних 

пристроїв. Веб-сайт Stopfake було створено у 2014 році за ініціативи викладачів та 

студентів Могилянської школи журналістики та програми Digital Future of 

Journalism. Ключова мета проекту полягає в перевірці та спростуванні хибної чи 

видозміненої інформації та пропагандистських повідомлень у засобах масової 

інформації про події в Україні. З часом сайт перетворився на інтерактивну 

інформаційну платформу, яка пропонує цілісний аналіз дезінформації та 

пропаганди. Відтак наразі основні цілі проекту – це перевірка інформації, що 

поширюється у медіа, розвиток медіаграмотності та досягнення розмежування 

між пропагандою та журналістикою. Ці цілі досягаються шляхом наповнення 

архіву хибних повідомлень у медіа та їхнього аналізу, спростування фейків і 

проведення тренінгів з верифікації фактів. 

На платформі можна ознайомитися з актуальними фейками та їхнім 

спростуванням, подкастами на дослідницькі теми, інструментами розпізнавання 

фейків, а також надіслати на спеціальну електронну адресу неправдиву 

інформацію, яку користувач помітив у засобах масової інформації. Таким чином, 

цей проект є яскравим прикладом утвердження бренд-повідомлення “Україна – 

країна свободи і гідності”. 

Також до тематичних онлайн-ресурсів віднесемо інтерактивну карту подій 

18-20 лютого 2014 року «Три дні перед весною» (Texty.org.ua, 2014), розроблену 

командою Texty.org.ua та запропонованою користувачам українською і 

англійською мовами. Розробники проекту зібрали хроніку подій трьох днів на 

Майдані, зберігши сотні фрагментів відео, та наочно продемонстрували місця, де 
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загинули люди, а також як у процесі протистояння змінювалося співвідношення 

сил. Головною метою проекту було знайти та зібрати максимально точну 

інформацію для меморіалізації подій та інформування широкої аудиторії, зокрема 

і закордонної, про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Таким чином, проект 

на прикладі Революції Гідності підсилює бренд-повідомлення “Україна – країна 

свободи і гідності”. 

Ще одним проектом, який варто віднести до третьої групи, стала платформа 

UkraineWorld (Ukraine World International, 2002), створена за підтримки 

громадської організації Інтерньюз-Україна та Міжнародного фонду 

“Відродження” з метою розповсюдження правдивої інформації про Україну та 

якісних аналітичних матеріалів, а також сприяння формуванню мережевої 

взаємодії журналістів і експертів з України та усього світу. Проект UkraineWorld є 

мережею для спілкування журналістів з експертами, яка організована на основі 

Google-групи, в якій вони щоденно можуть обмінюватися думками з різних 

питань щодо актуальних питань українського життя. Відзначимо, що участь у 

обговореннях беруть представники українських громадських організацій та медіа 

(Громадське-ТВ, StopFake, Український кризовий медіацентр, Інститут світової 

політики, Euromaidan Press, Kyiv Post) і експерти міжнародних аналітичних 

центрів та засобів масової інформації (Chatham House, European Council on Foreign 

Relations, Carnegie Foundation, EU Institute for Security Studies, Times, Le Monde, 

The Economist, BBC, Reuters, France 24, Zeit, El Pais). Платформу UkraineWorld 

віднесено до групи інтерактивних ресурсів і сервісів, тому що на ній розроблено 

подкасти для користувачів сайту, а також надано можливість для іноземних 

експертів та журналістів вступити до Google-групи і отримувати інформацію про 

події в Україні з компетентних джерел, формуючи запити на тематичні 

консультації. Таким чином, платформа UkraineWorld відіграє інформативну 

функцію, а також створює своєрідну вузькопрофільну соціальну мережу для 

отримання правдивої та якісної інформації про Україну, водночас просуваючи 

ідеї, що “Україна – країна свободи і гідності” та “Україна – країна, що 

реформується, незважаючи на виклики”. 
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До практичних результатів застосування цифрової дипломатії у рамках 

відділеної автором третьої групи тематичних інтерактивних платформ і онлайн-

сервісів, що поєднує також і інструменти соціальних медіа, можна віднести 

розгортання українським зовнішньополітичним відомством програми “Захист” з 

кінця березня 2020 року для допомоги громадянам, які потрапили у скрутне 

становище через пандемію. Зокрема, серед цифрових інструментів було 

використано онлайн-платформу “Друг” для реєстрації громадян, створено 

тематичні сторінки у соціальних мережах Twitter (@UA_MFA_Info), Facebook 

(@MFAInfoCoronavirus), Telegram (Coronavirus_Info_MFA), а також додано 

інтерактивну карту і спеціальний розділ на сайті відомства для надання порад 

подорожуючим під час пандемії (Міністерство закордонних справ України, 

2020g). 

Звертаючись до онлайн-активності України у боротьбі з COVID-19, 

Міністерство охорони здоров’я України на своєму веб-сайті розгорнуло окрему 

секцію, присвячену питанням, пов’язаним з пандемією. У цій секції розміщується 

оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції, актуальна 

таблиця з інформацією щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис 

населення за останню добу, корисна інформація про коронавірус та способи 

захисту, а також додаються посилання на верифіковані Viber-спільноту та 

Telegram-канал про COVID-19 в Україні (Міністерство охорони здоров’я України, 

2020). 

Міністерство та Комітет цифрової трансформації запустило низку цифрових 

інструментів для боротьби з коронавірусом. Зокрема, було розроблено мобільний 

додаток “Дій Вдома” для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції 

через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID та запущено онлайн-

челендж #HackCorona in Ukraine – національний конкурс проектів та ідей від 

громадян щодо боротьби з епідемією за участі в журі представників міністерства, 

маркетингової компанії FEDORIV, банку Monobank, української компанії Petcube, 

Фонду Східна Європа та ПРООН в Україні (Міністерство та Комітет цифрової 

трансформації, 2020). Крім того, Кабінет Міністрів України запустив офіційний 
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інформаційний портал Коронавірус в Україні (Кабінет Міністрів України, 2020b). 

На порталі користувачам доступна актуальна статистика розповсюдження 

захворювання, довідкова інформація для закладів охорони здоров’я та широкої 

аудиторії щодо карантинних заходів, соціальної підтримки, програм підтримки 

бізнесу, також розміщені аналітичні панелі. Таким чином, за умов пандемії 

українські інституції швидко запропонували онлайн-інструменти для моніторингу 

та боротьби із COVID-19.  

Наступною групою ресурсів цифрової дипломатії, які були виокремлені 

автором, стали сторінки у соціальних медіа. Українські державні та політичні 

інституції, неурядові організації, політики і громадські діячі усе частіше 

використовують соціальні медіа для спілкування з громадськістю та поширення 

тематичної інформації. Окрім найбільшої за охопленням форматів подачі 

інформації платформи Facebook, українські політичні та державні установи 

створюють акаунти і у більш вузькопрофільних соціальних мережах, таких як 

професійно зорієнтована мережа LinkedIn, платформи, що фокусуються на фото- 

та відеоконтенті – Instagram, Vimeo, Snapchat, Flickr, сервіси блогів – Blogger або 

платформи для блогів, створені новинними службами BBC або Української 

Правди, а також різноманітні додаткові сервіси, наприклад Storify, де користувач 

може створити візуальну історію про подію чи процес (Матчук, 2017). 

Зокрема, Міністерство закордонних справ має власні сторінки у Twitter, 

Facebook, YouTube, Instagram та два Telegram-канали. Відзначимо, що Twitter-

сторінка Міністерства ведеться активно з кількома дописами щодня українською і 

англійською мовами. Instagram-сторінка наповнюється новим контентом рідше, 

раз на кілька днів, але інформація подається англійською мовою. Зауважимо, що 

наповнення Facebook- та YouTube-сторінок, а також Telegram-каналів, є 

регулярним, проте на Facebook міністерство розміщує дописи англійською мовою 

дуже рідко, тоді як відео на YouTube та інформація у Telegram-каналах 

публікується завжди українською мовою. Отже, можемо зробити висновок, що 

Міністерство закордонних справ використовує Twitter та Instagram для 
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спілкування з іноземною аудиторією, а Facebook, YouTube і Telegram-канали 

створені для комунікації з внутрішньою громадськістю. 

Говорячи про окремих представників команди Міністерства закордонних 

справ України, свої сторінки у Twitter ведуть Міністр закордонних справ України, 

публікуючи пости здебільшого англійською та іноді українською мовою; 

державний секретар МЗС України, який найчастіше публікує репости 

повідомлень з інших сторінок; заступники Міністра закордонних справ України, 

які поширюють тематичні дописи; діючий спеціальний представник з питань 

санкційної політики зовнішньополітичного відомства України, який активно веде 

сторінку та пише пости англійською мовою; і речниця МЗС України, стрічка 

новин якої складається переважно з репостів інших українських дипломатів. 

Характеризуючи присутність закордонних дипломатичних установ України 

у соціальних мережах, на платформі Facebook власні сторінки мають 75 посольств 

України, 7 послів, 1 дружина посла, 17 консульств, 7 представництв України при 

міжнародних організаціях. На платформі Twitter окремі сторінки ведуть 75 

посольств, 17 послів, 11 консульств, 1 Генеральний консул України та 7 

представництв при міжнародних організаціях (Міністерство закордонних справ 

України, 2020с). Таким чином, серед найпопулярніших світових соціальних 

мереж діють 108 Facebook-сторінок та 111 Twitter-сторінок мережі 

дипломатичних установ України. 

Додамо, що у 2014 році на платформі мікроблогів Twitter за кількістю 

читачів лідирували акаунти Президента України і Прем’єр-міністра України, 

наступною була сторінка Верховної Ради України разом з Кабінетом Міністрів 

України. При цьому акаунт очільника МЗС України читало 57 тис користувачів, 

акаунт Адміністрації Президента України налічував 33,2 тис читачів, а акаунт 

Міністерства закордонних справ мав 34 тис читачів (Піпченко, 2014). У 2020 році 

рейтинг активності у мікроблозі Twitter за охопленням аудиторії склався так: 

акаунти Президента України, Офісу Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ та 

очільника МЗС України стали найбільш відвідуваними. Додамо, що діючий 
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Прем’єр-міністр України у соціальній мережі Twitter не представлений. Таким 

чином, виявлено значне розширення аудиторії Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Офісу Президента України та Міністерства закордонних справ 

України упродовж 6 років, що свідчить про активізацію використання соціальних 

медіа та підвищення ефективності комунікації цих інституцій на платформі 

Twitter (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка розвитку аудиторії акаунтів Twitter ключових українських 

політичних діячів та інституцій 

Джерело: складено автором за даними Піпченко Н.О. (2014) і офіційних акаунтів 

у Twitter. 

 

Порівняємо також аудиторію сторінок українських політичних інституцій 

та діячів у мережі Facebook. У 2014 році найпопулярнішою сторінкою за 

кількістю підписників у Facebook була сторінка Президента України із 39 тис 

читачів. Наступними за кількістю підписників були Facebook-акаунти Прем’єр-

міністра України, Міністерства закордонних справ України, Адміністрації 

Президента України, а найменшою аудиторією у 2014 році володіли сторінки 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України (Піпченко, 2014). У 2020 

році рейтинг активності у Facebook за охопленням аудиторії від збільшення до 

зменшення склався: акаунт Президента України, Офісу Президента України, 
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Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ, Верховної Ради 

України і Прем’єр-міністра України. Отже, як і на прикладі мікроблогу Twitter, 

відзначимо активізацію використання мережі Facebook усіма українськими 

політичними і державними інституціями для комунікації з різними цільовими 

аудиторіями. При цьому найбільш приріст аудиторії показали сторінки 

Президента України та Офісу Президента України (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка розвитку аудиторії акаунтів Facebook ключових українських 

політичних діячів та інституцій 

Джерело: складено автором за даними Піпченко Н.О. (2014) і офіційних акаунтів 

у Facebook. 

 

Крім того, закордонні представництва України ведуть акаунти у інших 

соціальних мережах. Зокрема, на відеоплатформі YouTube користувачам доступні 

сторінки Посольства України в Бразилії, на Кіпрі, у Латвії, Мексиці, США, 

Консульства України в Единбурзі, консула України в Сінгапурі, а також 

Представництва України при Європейському Союзі та Постійного 

представництва України при ООН. Більше того, посольство України у Великій 

Британії має власний профіль у мережі поширення аудіозаписів Soundcloud 

(Embassy of Ukraine to UK, 2016), посольство України в Китаї має акаунти у 
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китайській соціальній мережі Weibo (乌克兰信使, 2020), посольство в Латвії веде 

сторінку у мережі Flickr, де ділиться фотоматеріалами, а посольство України у 

США (Embassy of Ukraine in the US, 2015) та у Казахстані (Embassy of Ukraine in 

Kazakhstan, 2020) ведуть акаунти на платформі Instagram. 

Крім Міністерства закордонних справ та дипломатичного корпусу, у 

соціальних мережах представлені і інші органи та інституції, про які згадували у 

попередньому підрозділі. Так, наприклад, Офіс залучення інвестицій Ukraineinvest 

має власну сторінку у Facebook (Investment Promotion Office, 2020b), яка щоденно 

наповнюється новинами у сфері бізнесу та інвестицій, розповідаючи англійською 

мовою про інноваційні проекти, стартапи, зміни у законодавстві тощо. Активно 

наповнюється також канал Ukraineinvest у мережі YouTube (Investment Promotion 

Office, 2020c), при чому відеоролики можна знайти не тільки англійською, а й 

німецькою та французькою мовами. Ukraineinvest також має сторінку на 

платформі мікроблогів Twitter (Investment Promotion Office, 2020d) та у 

професійній соціальній мережі LinkedIn (Investment Promotion Office, 2020e), 

обидві сторінки активно наповнюються актуальним контентом англійською 

мовою, взаємодіючи з різними цільовими групами. 

Щодо соціальних медіа, можемо зробити висновок, що представлення 

України у соціальних медіа наразі має розгалужену систему. Проте необхідно 

сприяти покращенню якісних показників, тобто збільшенню частоти оновлення 

контенту та кількості повідомлень мовою країни перебування, а також 

урізноманітнити формат подачі інформації та канали комунікації з аудиторією. 

Також вважаємо за доцільне привести приклад успішної інформаційної 

онлайн-кампанії #CorrectUA, що проводиться за ініціативи Міністерства 

закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom 

Ukraine. Метою кампанії є коригувати неправильний правопис назви міста Києва 

англійською мовою. Так, правопис Kiev часто зустрічався у іноземних медіа, тоді 

як нормативний правопис назви столиці – Kyiv. У рамках кампанії на сторінках 

Міністерства у Facebook та Twitter публікувалися дописи з прикладами 



96 

некоректного вживання назви української столиці у популярних закордонних 

медіа, таких як The New York Times, BBC, Reuters тощо (Ministry of Foreign 

Affairs of Ukraine, 2019). Крім того, у ході кампанії Міністерство закордонних 

справ запрошувало всіх бажаючих долучитися до акції за допомогою розміщення 

тематичних постів, хештегів #CorrectUA та #KyivNotKiev, а також логотипу 

кампанії, в своїх акаунтах у соціальних медіа. 

У результаті чого до проблеми було привернуто увагу громадськості, а 

іноземні медіа почали використовувати у своїх текстах англійською назву Kyiv. 

Зокрема, розгорнутий матеріал про правильне вживання назви столиці України 

вийшов у провідному американському медіа The New York Times, до 

використання форми Kyiv у своїх статтях перейшли служби BBC, The Guardian, 

The Wall Street Journal, The Washington Post, The Economist та багато інших. Крім 

того, у жовтні 2019 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) у 

своєму переліку змінила назву міста на Kyiv (Міністерство закордонних справ 

України, 2019c), а з часу запуску кампанії восени 2018 року 63 аеропорти та три 

авіакомпанії у світі змінили використання назви столиці у своїй роботі. 

З’ясовано, що наявна розгалужена мережа онлайн-порталів сприяє 

ефективному виконанню інформаційно-новинної функції і покращенню дво- і 

багатосторонньої взаємодії України з різними державами. Варто також зауважити, 

що досліджені українські портали мають уніфікований дизайн і містять тематичні 

інформаційні повідомлення для різних цільових груп, щоб сприяти 

зовнішньополітичній комунікації. Проте відсутність інтерактивності призводить 

до обмеженої взаємодії з аудиторією, тому у перспективі необхідно розширити 

надання корисних онлайн-послуг і підтримання активного зворотного зв’язку. 

Відзначимо, що залежно від висвітлених тем, проектів, законів, проведених 

зустрічей чи заходів, розміщений на проаналізованих платформах контент сприяє 

популяризації позитивних уявлень про серед регіональної і міжнародної спільнот. 
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Висновки до Розділу 2 

 

 

Проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення основ цифрової 

дипломатії України, виявлено, що сучасні аспекти її розвитку представлені у 

програмних документах різних профільних відомств держави, що часом 

розосереджує або дублює можливості використання цифрових технологій для 

підтримки зовнішньополітичних ініціатив країни. Додамо, що посилення процесів 

цифровізації української держави дозволить ефективніше використовувати 

онлайн-інструменти цифрової дипломатії внаслідок оновлення техніко-

технологічної основи і формування належних безпеково-правових умов. 

Для характеристики практичного виміру цифрової дипломатії України, 

автором роботи виокремлено інструментальні напрями, за якими відбувається 

реалізація її засад, зокрема, було вивчено офіційні веб-сайти органів державної 

влади та інституцій, задіяних до реалізації зовнішньополітичних проектів та 

ініціатив, інформаційно-новинні ресурси, тематичні інтерактивні платформи та 

онлайн-сервіси, а також сторінки у соціальних медіа. 

На основі проведеного дослідження зроблено узагальнення, що офіційні 

веб-сайти органів державної влади та інституцій, задіяні до реалізації 

зовнішньополітичних проектів та ініціатив, активніше використовують онлайн-

ресурси для спілкування з внутрішньою та зовнішньою аудиторією, проте 

подальшого покращення потребує візуалізація подачі інформації та 

оприлюднення офіційних умов здійснення комунікації з аудиторією, щоб уникати 

негативних наслідків взаємодії; інформаційно-новинні ресурси та тематичні 

інтерактивні платформи і онлайн-сервіси забезпечують переважно англомовну 

підтримку зовнішньополітичних ініціатив України щодо просування культурної, 

туристичної та інвестиційної привабливості держави, при цьому недостатній 

рівень розвитку надання електронних послуг частково обмежує можливості 

просування національних інтересів на міжнародній арені; сторінки у соціальних 

медіа політичних і державних інституцій України та їх очільників перетворились 
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на медіаканали про політичне, економічне, безпекове та культурне життя країни, 

забезпечивши прямий доступ громадськості до першоджерел без будь-яких 

просторово-часових обмежень. 

До вагомих практичних результатів застосування інструментів цифрової 

дипломатії можна віднести створення мережі українських онлайн-ресурсів, 

спрямованих на роз’яснення ситуації щодо загострення українсько-російських 

відносин з 2014 року і поширення правдивої інформації про зовнішньополітичні 

кроки та ініціативи України щодо збереження територіальної цілісності держави, 

а також розгортання українським зовнішньополітичним відомством програми 

“Захист” з кінця березня 2020 року для допомоги громадянам, які потрапили у 

скрутне становище через пандемію. 

Встановлено, що розгалужена мережа, переважно, україно- та англомовних 

інформаційних веб-ресурсів дозволяє популяризувати державний образ України, 

проте збільшення частоти оновлення контенту і кількості повідомлень мовою 

країн перебування, а також урізноманітнення форматів подачі інформації і 

запровадження інтерактивних послуг сприятиме поглибленню поінформованості 

аудиторії про державу і забезпечить розширення взаємодії України з 

досліджуваними європейськими країнами-сусідами. Так як інтенсифікація 

співпраці з ними потребує удосконалення інформаційних матеріалів для 

трансформації сприйняття польською, словацькою, чеською та угорською 

громадськістю внутрішньополітичних процесів, що відбуваються в Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ У 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН-СУСІДІВ УКРАЇНИ 

 

3.1. Функціональні характеристики цифрової дипломатії Республіки Польща 

та Словацької Республіки 

 

 

Функціональними характеристиками цифрової дипломатії Республіки 

Польща та Словацької Республіки, за якими проаналізовано діяльність держав, 

виступають наявність нормотворчих документів у сфері зовнішньої політики і 

цифрової дипломатії, які регламентують особливості використання цифрових 

технологій для підтримки і просування національних інтересів країн; становлення 

інституціональних структур в обох країнах, до компетенції яких віднесено 

діяльність, пов’язану з використанням цифрових технологій для підтримки 

державної політики, у тому числі й у сфері міжнародних відносин; формування 

переліку ефективних інструментів цифрової дипломатії для позиціонування 

зовнішньополітичних ініціатив обох країн. 

Відзначимо, що Республіка Польща та Словацька Республіка при здійсненні 

зовнішньополітичної діяльності акцентують на використанні інструментів 

традиційної дипломатії, у вигляді перемовин або зустрічей, і формуванні 

розгалуженої мережі закордонних представництв. Проте Польща активніше 

розвиває засади публічної і цифрової дипломатії для просування національних 

інтересів, тоді як Словаччина лише частково зосереджує увагу на сучасних 

онлайн-інструментах, які б сприяли підвищенню міжнародної репутації країни 

(Матчук, 2020). Підтвердженням виявлених тенденцій стали рейтинги обох 

держав щодо оцінки ефективності їх дипломатичної роботи, складені 

австралійським аналітичним центром Lowy Institute (Global Diplomacy Index), а 

також британським консультаційним агентством Portland Communications і 
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американським науковим центром USC Center on Public Diplomacy (Soft Power 

30). 

Згідно з дослідженням Global Diplomacy Index, в якому аналізуються веб-

сайти за критеріями візуалізації, порівняння і ранжування дипломатичних мереж 

61 країни світу, Польща посіла 19 місце, а Словацька Республіка зайняла 43 місце 

у рейтингу 2019 року (Lowy Institute, 2019). У той же час у дослідженні Soft Power 

30 щодо ранжування 30 держав світу за показниками м’якої сили, Польща зайняла 

23 сходинку у 2019 році, утримуючи стабільну позицію з 2016 року, проте до 

рейтингу не потрапила Словаччина (Portland Communications, 2019). Отже, якщо 

за рейтингом Global Diplomacy Index виявлено, що обидві країни розвивають 

дипломатичну представницьку мережу, то щодо використання інструментів 

м’якої сили для формування міжнародного іміджу більш успішною можна 

вважати Польщу. 

Зауважимо, що аналіз програмно-інституціонального забезпечення засад 

цифрової дипломатії Польщі і Словаччини дозволить виявити напрями 

використання цифрових технологій для підтримки національних інтересів обох 

держав і з’ясувати перспективні можливості щодо позиціонування країн у онлайн-

просторі. У цілому Польща не має сформованої цілісної стратегії або програми 

щодо розвитку цифрової дипломатії, тому розглянемо державні програми і 

документи та охарактеризуємо діяльність інституцій щодо тематичних аспектів 

використання цифрових технологій у сфері міжнародних відносин. 

Так, у Національній стратегії розвитку до 2030 року (Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej, 2019) однією з ключових цілей Польщі було визначено 

розширення використання цифрових технологій для забезпечення стабільного 

функціонування держави. Забезпечення громадянам вільного доступу до мережі 

Інтернет, популяризація застосування цифрових технологій у всіх сферах 

життєдіяльності країни і забезпечення високої якості мережевого контенту та 

онлайн-послуг стали головними напрями цифровізації Польщі. Акцентування на 

названих цифрових напрямах у Національної стратегії розвитку до 2030 року 

ґрунтувалось на запроваджені Цифрового порядку денного для Європи (European 
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Parliament, 2020), розробленого у рамках стратегії “Європа – 2020”. Додамо, що 

здебільшого у програмі розвитку Польщі йдеться про поширення цифрових 

технологій на національному рівні, проте збільшення використання онлайн-

інструментів державними органами для залучення аудиторії до комунікації, 

розробка онлайн-ресурсів із відкритими даними і просування туристичної 

привабливості Польщі за допомогою мережі Інтернет можливо забезпечити також 

і за допомогою удосконалення цифрової дипломатії держави. 

Крім того, частково аспекти цифрової дипломатії розглядаються у 

Довгостроковій національній стратегії розвитку Польщі – 2030 (Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji, 2013). У документі наголошується, що широке 

застосування цифрових технологій забезпечить вищу конкурентоспроможність 

держави та її здатність здійснювати ефективніший вплив на зовнішньо- і 

внутрішньополітичні процеси. У стратегії також згадується про поширення ідей 

польської культури, інформування про історичні події та забезпечення онлайн-

доступу до творів мистецтва, що стало проявом поєднання культурної та 

цифрової дипломатії Польщі. 

У 2014 році Міністерство адміністрації та впровадження цифрових 

технологій, яке функціонувало до 2015 року, затвердило Операційну програму 

цифрової Польщі 2014–2020 років (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

2014), яка також фокусувалася переважно на внутрішніх питаннях, проте 

посилення та розбудова цифрового фонду національного розвитку шляхом 

поширення вільного та безперебійного доступу до високошвидкісного інтернету 

також можна вважати одним із структурних елементів засад цифрової дипломатії 

держави. Крім того, у програмі визначено такі цілі, як надання якісних онлайн-

послуг і підвищення рівня цифрової компетентності громадян та урядовців, що 

можна вважати ініціативою розвитку цифрової дипломатії. 

Звернемося також до зовнішньополітичної стратегії Польщі на період 2017–

2021 років, розробленої міністром закордонних справ та затвердженої Радою 

міністрів Польщі (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 2017). У 

документі описано ключові пріоритети країни у сфері зовнішньої політики, серед 
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яких виокремимо забезпечення економічного зростання, підтримка безпеки 

держави та формування позитивного іміджу Польщі на міжнародній арені, що 

також сприяє розвитку двосторонніх і багатосторонніх відносин з використанням 

цифрових технологій. 

Більше того, у документі окремий розділ присвячено бренду держави, де 

зазначається, що одним з основних напрямів діяльності країни у сфері цифрової 

дипломатії буде створення сприятливих умов для ефективного інформування 

зовнішньої аудиторії про головні історичні та культурні події, а також подачі 

інформації у новітніх онлайн-форматах для підтримки зацікавленості аудиторії 

здобутками Польщі. Для досягнення окреслених завдань у стратегії 

запропоновано процес реструктуризації польської мережі культурних установ, а 

саме – польських інститутів за кордоном, які повинні слугувати ефективним 

інструментом поширення інформації про країну і просування польської культури, 

мови та мистецтва закордоном, серед іншого, і за допомогою засобів онлайн-

комунікації (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 2017). 

Крім того, відзначимо, що за умов відсутності чіткої стратегії з розвитку 

цифрової дипломатії, Польща активно займається цим аспектом та просуває 

цифрові ініціативи на міжнародній арені, активізуючи обговорення та прийняття 

відповідних документів і посилюючи власний імідж як країни, що цікавиться 

питанням оцифруванням у сфері державного управління та зовнішньої політики і 

стимулює міжнародну спільноту до дискусій з цього приводу. 

Наприклад, у 2017 році Польща була серед ініціаторів перегляду стратегії 

Європейського Союзу щодо розвитку єдиного цифрового ринку. У 2018 році 

щорічний захід під егідою Хабу цифрових трансформацій Європейської Комісії 

було проведено у Варшаві за участі міністра підприємництва та технологій 

Польщі та Європейського комісара з цифрової економіки та суспільства, де 

обговорювалася також провідна роль інформації, безпеки даних та онлайн-

технологій у підвищенні продуктивності економіки не тільки Польщі, а й усіх 

країн-членів Європейського Союзу. Також у 2018 році Польща вперше взяла 

участь у зустрічі міністрів цифрових технологій країн Великої двадцятки у 
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Дюссельдорфі. Врешті, Польща активно бере участь у дискусіях і процесі 

імплементації 5G-технології  у державах Європейського Союзу. Більше того, 

Польща та Румунія підписали спільну декларацію щодо впровадження 5G за 

співпраці зі США (Peeters, 2019). 

Щодо розвитку цифрової дипломатії у Словацькій Республіці, наведемо 

спочатку узагальнення словацьких експертів, які визначили головні проблемні 

питання позиціонування країни у регіоні і світі. Так, у 2005 році в одній зі своїх 

робіт словацький дослідник Дж. Батора зазначив, що сприйняття країн малого та 

середнього розміру за кордоном зазвичай характеризується недостатньою 

поінформованістю та у кращому випадку ґрунтується на застарілих стереотипах, а 

тому такі країни стають центром міжнародного обговорення тільки у випадку 

кризових або надзвичайних ситуацій. Отже, на його думку, публічна дипломатія 

для малих та середніх країн представляє собою можливість для здійснення впливу 

на формування міжнародного порядку денного у такому масштабі, який був би 

для них недоступним через обмежені ресурси, так званої, жорсткої сили (Bátora, 

2005). Звідси випливає висновок про те, що з розвитком та активним 

впровадженням цифрових технологій до всіх сфер людського життя, включаючи 

міжнародні відносини та дипломатію, зараз, у 2020 році цифрова дипломатія стає 

потужним інструментом для поширення інформації про малі і середні країни, щоб 

подолати стереотипи та сприяти наповненню інформаційного простору новинами, 

які вибудовують бажаний імідж держави серед закордонної аудиторії. 

Додамо, що у випадку Словаччини, словацька дослідниця О. Алгаєрова 

описує ситуацію, що склалась, як невисока поінформованість про країну за межам 

Європейського Союзу, відсутність необхідної кількості інформаційних ресурсів і 

поширення стереотипних уявлень про країну (Algayerova, 2010). Вважаємо, що за 

допомогою використання інструментів цифрової дипломатії можна 

трансформувати ставлення міжнародної спільноти до країни. 

У цьому контексті відзначимо, що подібно до Польщі, Словаччина також не 

має єдиної цілісної стратегії розвитку цифрової дипломатії. Водночас у державі 

існує потужний дискурс про національний бренд та розбудову іміджу країни за 
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допомогою засобів публічної дипломатії, при цьому цифрова і культурна 

дипломатії розглядаються як її невід’ємні частини. Так, основні аспекти 

позиціонування Словаччини за кордоном визначено у рамках декларації уряду 

Словацької Республіки № 575/2001 (Vláda Slovenskej republiky, 2001) та 

поправками № 287/2012 (Vláda Slovenskej republiky, 2012) від 2001 та 2012 років 

щодо організації діяльності уряду та адміністративних органів влади країни. У 

документі уряд Словаччини проголошує прагнення побудувати систему 

представлення держави за кордоном за єдиним зразком та з акцентом на 

поєднанні культурних цінностей, економічних інтересів і туристичних 

можливостей. Згідно з документом, зовнішньополітичне відомство Словацької 

Республіки забезпечує координацію діяльності щодо просування торговельно-

економічних інтересів держави за кордоном та цілісне позиціонування 

Словаччини на міжнародній арені. 

У 2016 році уряд Словацької Республіки затвердив концепцію “Бренд 

Словаччини: єдина ідентичність уряду, узгодження державної політики та 

необхідність системного вирішення питання представлення Словаччини за 

кордоном за єдиним зразком у майбутньому”, підготовану Міністерством 

закордонних справ та європейських питань (Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR, 2016). Документ покликаний деталізувати кроки і 

завдання, необхідні для просування бренду Словаччини, зокрема, прийнято 

рішення про використання єдиноузгодженого бренду при комунікації владних 

інституцій зі зовнішньою і внутрішньою аудиторією завдяки створенню спільного 

візуального оформлення і дизайну, що важливо і для здійснення ефективної 

онлайн-комунікації. 

Крім того, у плані і стратегії розвитку Словацької Республіки до 2030 року, 

серед інших, поставлено такі цілі, як надання вільного доступу до культурних 

надбань країни у цифровому вигляді для своїх громадян та іноземної аудиторії, 

розвиток електронної економіки та просування економічної дипломатії за 

допомогою онлайн-інструментів, розробка цифрових інноваційних хабів для 

підвищення цифрової грамотності та навчання, що також позитивно вплине на 
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розвиток цифрової дипломатії шляхом збільшення висококваліфікованого 

кадрового забезпечення. Серед цілей, дотичних до питань розвитку цифрової 

дипломатії, можна виокремити надання державних послуг та поширення 

інформації у мережі Інтернет, а також забезпечення кібербезпеки та захисту 

інформації і персональних даних у цифровому просторі (Ministerstvo životného 

prostredia SR, 2018). 

Уряд Словацької Республіки у програмі посилення позицій Словаччини у 

Європейському Союзі та світі (Úrad vlády Slovenskej republiky, 2020) виділяє 

сучасну і професійну дипломатичну службу як одну з основних цілей 

перспективного політико-економічного зростання держави. Тому з огляду на 

сучасні виклики у сфері зовнішньої політики та зміну форм зовнішньополітичної 

комунікації, планується переглянути компетенції зовнішньополітичного 

відомства і модернізувати його функціонування з використанням цифрових 

технологій. При цьому розширення співпраці з науковою спільнотою, освітніми 

закладами і неурядовими організаціями також дозволить трансформувати 

ставлення до образу Словаччини серед європейської і міжнародної громадськості. 

Цілями просування іміджу Словаччини має стати формування національних 

ініціатив щодо позиціонування інноваційної економіки країни та популяризації 

культурних, освітніх, туристичних і транспортно-інфраструктурних можливостей 

держави, яка володіє також високим рівнем розвитку сучасних технологій. Більше 

того, у документі наголошено на розвитку економічної дипломатії за допомогою 

збільшення експорту словацьких товарів, приваблення іноземних інвестицій і 

розширення туристичної привабливості держави через проведення організаційних 

та комунікаційних заходів із використанням цифрових технологій. 

У програмі щодо оновлення стратегії розвитку туризму на 2019–2020 роки 

Міністерства транспорту і будівництва Словацької Республіки (Ministerstvo 

Dopravy A Výstavb SR, 2019) також розглядаються питання, що стосуються 

цифрової дипломатії, а саме здійснення інтегрованої маркетингової онлайн-

комунікації про країну з акцентом на цифровому маркетингу і поширенні якісного 

контенту. Для здійснення ефективної бізнес-бізнес і бізнес-споживач закордонної 
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комунікації запропоновано використовувати такі інструменти, як тематичні 

онлайн-платформи, засоби цифрового і мобільного маркетингу, рекламні кампанії 

у мережі Інтернет, а також співробітництво з іноземними медіа. 

Дотичною до формування засад нормотворчого становлення цифрової 

дипломатії виступає резолюція Уряду Словацької Республіки № 528 від 2018 року 

(Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

2018), яка започаткувала новий напрям дипломатичної діяльності держави – 

інноваційну дипломатію, яка вже застосовується в США, Ізраїлі, Китаї і 

Фінляндії. Сутність інноваційної дипломатії розкривається через посилення 

співпраці наукових інституцій, освітніх закладів та підприємців країни на 

міжнародному рівні для розвитку інноваційного інформаційно-технологічного 

середовища. Таким чином, Словаччина бере активну участь у використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій для розширення власного потенціалу 

зовнішньополітичної комунікації. 

Встановлено, що на рівні Польщі та Словаччини прийнято низку 

нормотворчих документів у сфері зовнішньої політики і цифрової дипломатії, які 

регламентують особливості використання цифрових технологій для підтримки і 

просування національних інтересів країн. Проте відсутня єдина узагальнена 

програма у сфері цифрової дипломатії, яка б дозволила об’єднати та 

структурувати ініціативи обох держав щодо використання цифрових технологій 

для міжнародного іміджування країн. 

Аналізуючи інституціональне забезпечення засад цифрової дипломатії, 

відзначимо, що у Польщі значна частина такої діяльності віднесена до 

відповідальності Міністерства закордонних справ, у структурі якого створено 

декілька підрозділів, до компетенції яких належить використання інструментів 

цифрової дипломатії. Зокрема, департамент стратегії зовнішньої політики 

займається формуванням альтернативних напрямків діяльності держави на 

міжнародному і європейському рівнях, тобто визначає довгострокові загрози та 

виокремлює виклики для Польщі на міжнародній арені, сприяє співробітництву 

між різними департаментами міністерства, науково-дослідними інститутами та за 
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необхідності відповідними функціональними підрозділами міністерств інших 

країн (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 2020a). Загалом департамент 

стратегії зовнішньої політики залучений до використання інструментів цифрової 

дипломатії як альтернативного напряму розвитку міжнародної взаємодії та 

частково займається питанням цифровізації дипломатичної роботи у рамках 

зовнішньополітичного відомства Польщі. 

Крім того, питаннями цифрової дипломатії дотично займається департамент 

публічної та культурної дипломатії у структурі Міністерства закордонних справ. 

Основною метою цього департаменту є посилення присутності Польщі на 

міжнародних форумах (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 2020b), тому 

до сфери відповідальності департаменту відносяться перемовини та укладання 

угод у сфері освіти, науки, культури, молодіжних обмінів та комунікації, а також 

налагодження співробітництва за цими напрямами з неурядовими організаціями, 

представниками громадської думки, закордонними інституціями та іноземними 

засобами масової інформації. У цілому департамент використовує онлайн-

інструменти і тематичні платформи для взаємодії з різними цільовими групами і 

поширення інформації про здобутки Польщі. Безпосередньо за створення та 

розповсюдження контенту як на офіційному сайті Міністерства закордонних 

справ, так і на веб-сторінках закордонних дипломатичних представництв Польщі 

відповідає прес-служба зовнішньополітичного відомства, яка наповнює онлайн-

простір оперативною та достовірною інформацією про країну. 

Додамо, що Бюро архівів та інформаційного менеджменту при міністерстві 

закордонних справ займається питаннями безпеки інформації, стандартами 

комунікації всередині міністерства, а також моніторингом використання 

цифрових технологій у рамках виконання дипломатичних і консульських завдань. 

Окрім забезпечення контролю та безпеки, бюро зберігає архівні документи щодо 

зовнішньополітичної діяльності Польщі і надає відкритий доступ до інформації з 

метою проведення досліджень. Ще одним підрозділом зовнішньополітичного 

відомства Польщі, задіяним у процесі розвитку цифрової дипломатії, є управління 

інформаційних технологій і телекомунікацій, яке забезпечує роботу 
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телекомунікаційних та ІТ-мереж, а також надає доступ до баз даних міністерства. 

Управління зобов’язане створювати належні технічні умови для передачі, обробки 

та зберігання як публічної, так і конфіденційної інформації у міністерстві та 

закордонних дипломатичних представництвах держави (Ministry of Foreign Affairs 

Republic of Poland, 2020c). Відзначимо, що у структурі міністерства закордонних 

справ також функціонує окремий департамент співпраці з польською діаспорою 

та поляками за кордоном, що займається формуванням, розвитком та 

координацією комунікації і співробітництва з польськими громадянами у інших 

країнах. Така взаємодія може бути більш активно та ефективно реалізована за 

допомогою використання онлайн-інструментів, які дозволяють полякам 

підтримувати тісніші зв’язки з Батьківщиною. 

Окрім Міністерства закордонних справ, у Польщі працює Міністерство 

цифровізації (Ministerstwo Cyfryzacji), яке було засноване у 2015 році постановою 

Ради Міністрів на основі колишнього Міністерства адміністрація та оцифрування 

(Rada Ministrów RP, 2015). Ключовою метою міністерства є впровадження 

новітніх цифрових технологій у різні сфери життя держави для досягнення більш 

доступного та ефективного спілкування з громадянами. Виходячи з цієї мети, 

міністерство здійснює діяльність у таких сферах, як розвиток електронної 

економіки, єдиного цифрового ринку і ІТ-компетенцій; сприяння співпраці між 

державами у цифровій сфері; розбудова та підтримка телекомунікаційних мереж; 

забезпечення кібербезпеки і захисту особистих даних; запровадження державних 

онлайн-послуг і вільного доступу до відкритих даних, а також модернізація 

архівів і реєстрів. Таким чином, питання діяльності міністерства стосуються 

сфери електронного урядування, проте частково торкаються і аспектів цифрової 

дипломатії. 

До інституціональної структури цифрової дипломатії Польщі можна додати 

Інститут Адама Міцкевича, заснований у 2000 році за підтримки Міністерства 

культури та національної спадщини Польщі. Інститут Адама Міцкевича виступає 

національним інститутом культури, метою якого є розбудова культурного виміру 

польського бренду шляхом активної участі в міжнародному культурному обміні. 
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Своєю метою інститут проголошує популяризацію “польської культури як 

натхнення для іноземних митців” (Instytut Adama Mickiewicza, 2020), а місією 

вбачає представлення польської культури та спадщини на міжнародній арені, 

будуючи широке глобальне визнання та оцінку якості і оригінальності польської 

культури, її художників та митців. Відповідно, інструменти цифрової дипломатії 

можуть стати в нагоді для досягнення таких цілей і здійснення комунікації з 

широкою аудиторією, прикладом практичного застосування наразі є те, що 

інститут має власний флагманський проект та бренд Сulture.pl. Відтак, 

проаналізувавши інституціональне забезпечення цифрової дипломатії Польщі, 

зазначимо, що ключовим органом, що займається розвитком цієї сфери, є 

Міністерство закордонних справ, а дотично залученим –Міністерство 

цифровізації Польщі. 

Звертаючись до інституціональної бази цифрової дипломатії Словаччини, 

відзначимо, що вона є більш розгалуженою, ніж у Польщі, а отже, повноваження 

та зобов’язання розосереджені між різними органами влади. Як зазначалося вище, 

позиціонування Словаччини на міжнародній арені здійснюється засобами 

публічної дипломатії, що поєднує також і використання цифрових технологій. 

Акцент на публічній дипломатії пов’язаний з ініціюванням програми 

імплементації комунікативної стратегії Словаччини упродовж 2001–2006 років 

для підтримки євроінтеграційного курсу держави, де наголошувалось на 

підвищенні рівня обізнаності про країну у державах-членах Європейського Союзу 

за допомогою проведення публічних презентацій і заходів. 

Пізніше у березні 2013 року була створена Робоча група з координації 

позиціонування Словацької Республіки за кордоном, що була сформована для 

координації діяльності державних інституцій з питань транспорту, будівництва та 

регіонального розвитку, економіки, культури, освіти, науки, досліджень і спорту, 

закордонних справ та європейських питань, а також Агенції з інвестицій і 

розвитку торгівлі та Словацького олімпійського комітету. Діяльність групи була 

спрямована на активізацію процесу створення і впровадження уніфікованої 

привабливої і достовірної презентаційної ідентичності Словаччини. Відзначалось 
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також про залучення експертів і широкої громадськості до популяризації країни 

за кордоном (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2013). На 

групу було покладено також відповідальність за формування єдиного образу 

країни, створення візуального оформлення і поширення ключових повідомлень 

про Словаччину в онлайн-просторі. 

Наразі Міністерство закордонних справ та європейських питань Словаччини 

займається різними аспектами використання цифрових технологій для здійснення 

зовнішньополітичної комунікації, зокрема до цього процесу задіяні генеральна 

політична дирекція, генеральна дирекція з європейських питань, підрозділ 

стратегічних комунікацій, два департаменти економічної дипломатії, департамент 

публічної дипломатії, департамент культурної дипломатії, прес-департамент, 

департамент дипломатичної підготовки і тренінгів, а також департамент 

інформаційно-комунікаційних технологій та безпеки (Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR, 2020a). 

Серед названих структурних підрозділів виділимо департамент публічної 

дипломатії і департамент культурної дипломатії, які найбільш дотичні до 

розвитку цифрової дипломатії Словаччини. Зокрема, департамент публічної 

дипломатії, що координує й питання цифрової дипломатії, було створено у 2009 

році для узгодження діяльності міністерства, посольств, консульств та неурядових 

організацій у сфері публічної дипломатії. При сучасному позиціонуванні держави 

закордоном департамент робить акцент на використанні онлайн-інструментів для 

формування позитивного міжнародного сприйняття Словаччини. Крім того, 

департамент здійснює управління діяльністю вищезгаданої Робочої групи з 

координації позиціонування Словацької Республіки за кордоном. З 

департаментом публічної дипломатії зовнішньополітичного відомства держави 

співпрацюють також Словацька агенція з інвестицій і розвитку торгівлі та 

Словацька туристична рада, які забезпечують популяризацію інвестиційної та 

туристичної привабливості країни серед закордонної аудиторії. 

Додамо, що департамент культурної дипломатії зовнішньополітичного 

відомства держави сприяє плануванню і проведенню культурних заходів на рівні 
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словацьких дипломатичних представництв, а також активно співпрацює з 

Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту і Міністерством культури 

щодо узгодження освітньо-культурної діяльності та зовнішньої комунікації з 

іноземною аудиторією і словацькою діаспорою за кордоном. Крім того, 

департамент культурної дипломатії контролює роботу Словацьких культурних 

інститутів, що діють у Австрії, Італії, Німеччині, Польщі, РФ, Чехії, Угорщині та 

Франції. 

Окрім Міністерства закордонних справ, Словацьких культурних інститутів, 

інших вищезгаданих міністерств та органів, до інституційної структури цифрової 

дипломатії Словаччини віднесемо також Цифрову коаліцію, створеної за 

ініціативи ІТ-асоціації Словаччини і підтримки Управління віце-прем’єр-міністра 

з інвестицій та інновацій у 2017 році. Метою діяльності стала мобілізація 

професіоналів із державних, приватних, наукових і освітніх установ до діяльності 

в ІТ-середовищі для досягнення цифрової трансформації суспільства. Наразі така 

Цифрова коаліція налічує 67 членів з 219 зобов’язаннями у різних статусах 

(Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, 2019) і 

сприяє популяризації цифрової трансформації різних галузей держави, 

включаючи зовнішню політику і дипломатію, а також забезпечує дослідженнях, 

спрямовані на вивчення впливу інформаційно-комунікаційних технологій і 

готовності Словаччини до цифрових змін. 

Окремо згадаємо словацьку філію європейської організації EURACTIV, 

незалежної загальноєвропейської медіамережі, що спеціалізується на експертизі 

європейської політики. Зокрема, організація EURACTIV Slovakia долучилася до 

процесу розвитку цифрової дипломатії завдяки проведенню у 2019 році у 

Братиславі тематичних семінарів щодо залучення Словаччини до сучасних 

тенденцій у сфері дипломатії та особливостей комунікації з лідерами думок за 

допомогою соціальних медіа (EURACTIV Slovakia, 2019). Участь у заходах брали 

представники міністерства закордонних справ, громадських організацій, 

журналісти, професіонали зі сфери реклами і соціальних медіа та дослідники. На 

семінарах учасники мали змогу обговорити чинники, що формують сучасні 
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міжнародні відносини та як технології впливають на дипломатію, згадавши про 

досвід Словаччини у використанні онлайн-комунікації. 

Отже, головною інституцією, що займається розвитком цифрової дипломатії 

у Словаччині, витупає зовнішньополітичне відомство країни, що співпрацює з 

іншими державними, громадськими та культурними установами, формуючи 

потенціал Словаччини у сфері цифрової дипломатії. 

Проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення цифрової 

дипломатії Польщі та Словаччини, розглянемо її практичний вимір на основі 

виокремлення інструментальних напрямів, за якими було визначено прикладні 

аспекти її розвитку і в Україні. Відтак охарактеризуємо ініціативи держав за 

такими групами, як офіційні веб-сайти органів державної влади та інституцій, 

задіяні до реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив; інформаційно-

новинні ресурси; тематичні інтерактивні платформи та онлайн-сервіси; сторінки у 

соціальних медіа. 

Починаючи з офіційних веб-сайтів органів державної влади Польщі та 

інституцій, задіяні до реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив, 

виокремимо офіційну сторінку Міністерства закордонних справ, що доступна для 

користувачів польською та англійською мовами (Ministry of Foreign Affairs 

Republic of Poland, 2020d) і яка після оновлення 2019 року була додана до єдиної 

урядової системи gov.pl. На оновленій версії сайту можна ознайомитися з 

актуальними новинами роботи відомства, ключовими посадовцями, структурою 

міністерства, польською зовнішньополітичною стратегією, закордонними місіями 

Польщі і візовими питаннями. Крім онлайн-ресурсів Міністерства закордонних 

справ, до цієї групи також можна включити офіційний сайт Міністерства 

цифровізації (Ministry of Digital Affairs Republic of Poland, 2020), який також має 

англомовну версію та подає актуальну інформацію про рішення держави у сфері 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та їхнього впровадження у 

різні сфери життя держави, включаючи й дипломатію. Більше того, офіційними 

веб-ресурсами держави, що представляють її в онлайн-просторі, можна вважати і 

сторінки інших відомств та державних інституцій, які доступні іноземними 
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мовами і поширюють тематичну інформацію про Польщу для закордонної 

спільноти. Відзначимо, що загалом присутність польських державних установ у 

онлайн-просторі забезпечується 346 веб-сайтами, що доступні читачам 44 мовами 

світу. 

Звертаючись до онлайн-активності Польщі щодо протидії COVID-19, 

зауважимо, що на державному порталі gov.pl створено окремий розділ про 

пандемію, де польською, англійською, українською та російською мовами 

подається інформація про поширення вірусу в Польщі, рекомендації щодо захисту 

свого здоров’я та самоізоляції, інформація щодо в’їзду та виїзду з країни, а також 

поради щодо покупок та харчування (Website of the Republic of Poland, 2020). 

До офіційних веб-сайтів органів державної влади Словаччини та інституцій, 

задіяних до реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив, віднесемо 

також онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ та європейських питань 

(Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, 2020a). Зокрема, 

словацькою та англійською мовами можна ознайомитися з актуальними новинами 

зовнішньополітичного відомства, консульською інформацією, структурою 

установи, напрямами зовнішньої політики держави і брендом Словаччини. У 

секції про зовнішньополітичні напрями країни окрема вкладинка присвячена 

головуванню Словаччини у Вишеградській групі упродовж 2018–2019 років 

(Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, 2020b), під час 

якого до ключових ідей програми головування було включено “розумні рішення” 

як невід’ємну частиною глобальної цифрової трансформації. При цьому розвиток 

цифрового простору розглядався як виклик і можливість для Польщі, Чехії, 

Словаччини та Угорщини створити оптимальні умови для користування онлайн-

платформами та послугами, що надані у рамках ЄС; активно реагувати на сучасні 

інноваційні технологічні тенденції; сприяти розвитку онлайн-економіки, а також 

стимулювати державну політику у сфері розкриття потенціалу онлайн-

комунікацій, електронної економіки та інвестицій. 

Зазначимо, що у розділі про бренд Словаччини (Ministry of Foreign and 

European Affairs of the Slovak Republic, 2020a) детально розкрито суть сучасного 
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позиціонування держави та побудови її бренду, що ґрунтується на ідеї 

формування позитивного сприйняття країни – “Словаччина – хороша ідея” / Good 

Idea Slovakia. Таке повідомлення пронизує всю зовнішньополітичну комунікацію 

країни, адаптуючись під різні аспекти та зберігаючи свою універсальність, 

зокрема ініційовано онлайн-кампанії під слоганами – Словаччина – це хороша 

ідея для наступної подорожі або гарна ідея для інвестицій, для побудови бізнесу і 

розвитку експорту, для заснування стартапу тощо. Крім того, на сайті 

зовнішньополітичного відомства розміщено посилання на 86 офіційних сторінок 

представництв Словаччини за кордоном і вісім веб-сторінок Словацьких 

інститутів, які включені до єдиного домену mzv.sk (Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, 2020b) і де публікуються новини, контактні дані та 

інформація про країну словацькою та мовами країн перебування. 

Звертаючись до онлайн-активності Словаччини у боротьбі з COVID-19, на 

основі урядового порталу було створено сайт korona.gov.sk, присвячений темі 

коронавірусу в Словаччині і доступний сімома мовами. На сайті подається 

актуальна статистика захворюваності у країні, інформація для в’їзду у державу, 

поради для захисту себе від вірусу тощо. Відзначимо, що поділ сайту на секції для 

різних цільових груп, де структуровано інформацію для підприємців, медичних 

працівників і освітян, дозволяє ефективніше взаємодіяти з аудиторією (Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020). Крім цього, у 

Словаччині розроблено мобільні додатки, які дозволяють користувачам подолати 

негативні наслідки пандемії, зокрема: 

• Zostaň zdravý – додаток, який було створено словацькими волонтерами для 

уповільнення поширення хвороби і який можливо використовувати в умовах 

будь-якої іншої пандемії, оскільки за допомогою використання технологій 

Bluetooth і GPS додаток сповіщає користувачів про контакти з хворою особою та 

необхідність самоізоляції (Národné centrum zdravotníckych informácií, 2020a); 

• Moje ezdravie – безплатний мобільний додаток, який дозволяє користувачу 

подати заявку на медичний огляд у випадку підозри на коронавірус та поширює 
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перевірену інформацію від кризового центру Словацької Республіки (Národné 

centrum zdravotníckych informácií, 2020b); 

• eAlerts – мобільний додаток для інформування медичних працівників щодо 

запланованих заходів у системі охорони здоров’я (Národné centrum zdravotníckych 

informácií, 2020c). 

До наступної групи інформаційно-новинних ресурсів, які використовуються 

як інструменти цифрової дипломатії, віднесемо офіційний інформаційний веб-

портал Республіки Польща polska.pl (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 

2020e), доступний користувачам англійською мовою. Він був модернізований у 

2014 році за ініціативи Міністерства закордонних справ і наразі пропонує 

ознайомитися з останніми новинами про країну у сфері політики, економіки, 

мистецтва, науки, історії та туризму. Також з 2018 року на сайті представлений 

проект #PL100, створений з нагоди сторіччя відновлення незалежності Польщі. У 

рамках проекту читачам запропонована хронологія історичних подій, які 

допомогли Польщі повернути незалежність. Варто додати, що у 2015 році сайт 

polska.pl отримав нагороду Mobile Trends Awards як найкращий польський 

мобільний портал. 

Важливим інформаційно-новинним ресурсом для подорожуючих поляків 

став мобільний додаток iPolak, розроблений у 2011 році за ініціативи 

Міністерства закордонних справ і доступний для використання через AppStore та 

Google Play (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020). Завантаживши додаток, 

користувачі отримують доступ до актуальної інформації щодо подорожей, 

наприклад, контактні дані польських представництв, вимоги для оформлення візи, 

стан безпеки у країні тощо. Зауважимо, що додаток використовується переважно 

внутрішньою аудиторією, проте є вдалою ініціативою та прикладом для 

перспективних проектів, які можуть бути створені для іноземних аудиторій. 

Іншим інформаційним ресурсом, який має вплив на формування іміджу 

Польщі серед зовнішньої аудиторії, є офіційна сторінка Інституту публічних 

справ, яка, крім польської, представлена англійською мовою (Instytut Spraw 

Publicznych, 2020). Додамо, що Інститут було засновано у 1995 році, що згодом 
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перетворився на провідний аналітичний центр Польщі, до компетенції якого 

належить здійснення фахового аналізу громадської думки щодо ключових 

європейських і міжнародних питань. На сторінці інституту публікуються 

результати досліджень у таких сферах, як спільна європейська політика, 

громадянське суспільство, міграційна політика, правові та демократичні 

інститути, а також аналітичні матеріали щодо здійснення ефективної комунікація 

між владними структурами Польщі та внутрішньою і зовнішньою громадськістю 

за допомогою мережі Інтернет. 

Подібним, але більш вузьконаправленим ресурсом, є веб-сайт Польської 

агенції розвитку підприємництва (Polish Agency for Enterprise Development, 2020), 

на якому англійською та польською мовою розміщуються дослідження і 

публікації про управління та інновації, що формують підґрунтя для компетентної 

оцінки польської економічної діяльності. Сама агенція має на меті створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу у Польщі та розробку державних 

стратегій для розвитку підприємництва та інновацій. Так, веб-сайт не тільки надає 

корисну інформацію для зацікавлених читачів з будь-яких країн, а і демонструє 

Польщу як державу, що розвиває бізнес-середовище та є інвестиційно 

привабливою країною. 

До цієї ж групи включимо портал dane.gov.pl, який надає доступ до 

відкритих даних про Польщу (Ministerstwo Cyfryzacji, 2020). Його було створено 

за ініціативи Міністерства цифровізації і відкрито для використання польською та 

англійською мовами. Портал надає можливість пошуку документів у польських 

базах даних за такими темами, як публічне адміністрування, економіка, фінанси, 

бізнес, сільське господарство, освіта, культура, безпека, зайнятість, соціальна 

допомога, спорт, туризм, захист здоров’я та навколишнього середовища. Таким 

чином, портал dane.gov.pl, надаючи доступ до документів для користувачів з 

будь-яких країн, просуває образ Польщі як прогресивної держави, яка підтримує 

ідеї прозорості та вільного поширення інформації, стимулюючи розвиток 

поінформованого та обізнаного суспільства. 
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Онлайн-портал Сulture.pl теж включимо до групи інформаційних ресурсів, 

який доступний читачам трьома мовами: польською, англійською та російською. 

Портал став проектом вищезгаданого Інституту Адама Міцкевича, на якому 

представлено понад 40 тис статей, що демонструють найкраще з польської 

літератури, дизайну, образотворчого мистецтва, музики, кіно та мають понад 

шість млн відвідувачів на рік з 80 країн світу (Adam Mickiewicz Institute, 2020.). 

Згадаємо також онлайн-проект Polish History (Muzeum Historii Polski, 2019), 

створений Польським музеєм історії у Варшаві. Сайт представлено англійською 

мовою і насамперед адресований тим, хто цікавиться історією Польщі та 

Центральної Європи. Метою проекту є створення спільноти, яка складається з 

осіб, які професійно займаються дослідженнями або цікавляться польською 

історією. Ще одним інформаційним ресурсом на історичну тематику є онлайн-

проект “Поляки під час Другої світової війни” (Ministry of Foreign Affairs Republic 

of Poland, 2019). Проект був розроблений і представлений восьми мовами під 

егідою Міністерства закордонних справ. Його головна ідея полягає в тому, щоб 

поінформувати іноземну громадськість про роль поляків у війні, за допомогою 

добірки цікавих статей, які висвітлюють історичні події та видатних постатей, 

розповідають про участь Польщі та її громадян у Другій світовій війні, їхні 

перемоги і поразки. 

Серед сторінок цієї групи виділимо також офіційний сайт Польського 

інституту кіно (Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2020), на якому англійською мовою 

представлено інформацію про інституцію, новини польського кінематографу, 

фото- і відеогалерею, кіностудії, польські фільми, правові аспекти зі сфери кіно, а 

також описано проекти і можливості фінансування ініціатив інституту. Таким 

чином, сайт демонструє культурні здобутки Польщі, яка є країною з високим 

мистецьким потенціалом, оскільки польський кінематограф має власну школу та 

відзначається сучасними критиками, отримуючи високі нагороди. 

Стосовно польських онлайн-медіа, доступних для іноземної аудиторії, 

зауважимо, що англомовні новини публікують Польське агентство преси (PAP, 

2020a); новинні ресурси Poland Today (Poland Today, 2020), The First News (PAP, 
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2020b), Notes from Poland (Fundacja Notes From Poland, 2020), The Warsaw Voice 

(The Warsaw Voice, 2018), Krakow Post (The Krakow Post, 2020), Polonia Today 

(Polonia Today, 2020); бізнес-портал Warsaw Business Journal (Warsaw Business 

Journal Group, 2020); культурний новинний веб-ресурс Warsaw Insider (The 

Warsaw Insider, 2018). 

Переходячи до інформаційно-новинних ресурсів Словаччини, почнемо із 

порталу Slovakia Travel (Ministry of Transport and Construction of the Slovak 

Republic, 2015a), що доступний словацькою, англійською, німецькою, угорською, 

польською, російською і китайською мовами. Цей сайт є офіційним туристичним 

інформаційним порталом Словаччини, що був створений на основі проекту під 

назвою “Національна єдина туристична інформаційна система Словацької 

Республіки”, який було реалізовано у рамках програми “Промисловість та 

послуги” Словацького агентства з туризму. Головною місією та пріоритетом 

порталу є просування туристичної привабливості Словаччини, для чого 

поширюється інформація про культурно-історичні пам’ятки, цікаві місця та події, 

а також поради щодо житла і транспортних сполучень. Крім того, на сайті є 

окремий розділ щодо корисних додатків про Словаччину та подорожі країною 

(Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, 2015b), зокрема, 

розроблено такі додатки, як: iSki Slovakia, Košice región turizmus, Horehronie, 

Cyclotrasy Bratislava, Liptov, Bratislava Region Tourism, Slovakia Travel, Vypadni та 

інші, що пропонують користувачам у зручному форматі інформацію про 

веломаршрути або пішохідні подорожі, а також корисні поради для знайомства з 

регіонами країни. 

До інформаційно-новинних ресурсів віднесемо також онлайн-платформу 

Словацької асоціації експортерів та імпортерів Slovak Trade (Slovak Association of 

Exporters and Importers, 2019), яка є неприбутковою організацією, що має на меті 

заохочення, просування, пропагування, навчання та інформування експортерів та 

імпортерів про економічні переваги Словацької Республіки. На платформі 

англійською мовою подається інформація про асоціацію та умови ведення 

бізнесу, публікуються правові норми, що регулюють експорт та імпорт товарів і 
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послуг, а також описуються послуги і пропонуються контактні дані асоціації. 

Таким чином, платформа подає актуальну інформацію для вузької цільової 

аудиторії та показує Словаччину як відкриту та привабливу країну для інвестицій 

і ведення бізнесу. 

Наступною загадаємо сторінку Національної стипендіальної програми 

Словацької Республіки (Slovak Academic Information Agency, 2020), яка доступна 

для користувачів словацькою, англійською, французькою, іспанською та 

російською мовами. Сторінка, розроблена за підтримки Міністерства освіти, 

науки, досліджень та спорту Словацької Республіки, презентує інформацію про 

програму підтримки міжнародної і національної мобільності студентів, аспірантів, 

викладачів, дослідників і митців, просуваючи імідж Словаччини як країни з 

високою якістю освіти та відкритістю до міжнародної мобільності і обміну 

досвідом. 

До цієї ж групи можемо віднести онлайн-платформу Словацького інституту 

кіно (Slovenský Filmový Ústav, 2020a), який має додаткові онлайн-проекти для 

кінотеатрів Kino Lumiere (Slovenský Filmový Ústav, 2020b) та онлайн-магазин книг 

і фільмів Klapka (Slovenský Filmový Ústav, 2020c). Зауважимо, що такі ресурси 

частково належать і до групи тематичних інтерактивних платформ та онлайн-

сервісів, але лишу сукупно, а не окремо, можуть бути задіяні до позиціонування 

позитивних здобутків держави у інтернет-просторі. Щодо сторінки Словацького 

інституту кіно, то вона має інформативний характер та розповідає про установу, 

колекції та архіви інституту, послуги, проекти і заходи, а також новинки 

словацького кіно, показуючи Словаччину як країну, що розвивається у культурно-

мистецькій сфері. 

Згадаємо також сайт Словацького бюро конвенцій, яке з 2018 року працює 

під егідою Міністерства транспорту та будівництва Словацької Республіки 

(Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, 2010). Головна мета 

бюро полягає у активному просуванні економічного і туристичного потенціалу 

Словаччини, заохочуючи проведення тематичних подій у різних регіонах країни. 

За допомогою онлайн-платформи можна ознайомитись з перевагами організації 
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зустрічей, конференцій та інших заходів у Словаччині, що сприяє розвитку 

співпраці на рівні бізнес зв’язків і формуванню ефективної комунікації з 

громадськістю щодо інформування про економічну співпрацю і туристичну 

привабливість держави. До провідних словацьких онлайн-медіа, що поширюють 

англомовні новини, належать Slovak Spectator (SME, 2020), The Daily (The 

Daily.SK, 2020), Slovakia Today (SK TODAY, 2019) і Panorama (Panorama.sk, 2020). 

Наступна проаналізована група тематичних інтерактивних платформ та 

онлайн-сервісів Польщі і Словаччини сприяє формуванню або трансформації 

уявлень про держави серед міжнародної спільноти. Починаючи з Польщі, першим 

онлайн-ресурсом, який віднесемо до цієї категорії, є веб-ресурс Polskie Radio 

(Polskie Radio S.A., 2020). Відзначимо, що з метою цільового інформування 

аудиторії створено онлайн-платформу “Польське радіо для громадян Польщі” і 

“Польське радіо для закордону”. Основною метою платформи польського радіо 

для закордону стало ознайомлення міжнародної громадськості з особливостями 

польських зовнішньополітичних, економічних і суспільних ініціатив. За 

допомогою багатомовного онлайн-інструменту, доступного англійською, 

білоруською, німецькою, польською, українською і російською мовами, вдається 

поширювати новини про польський погляд на світові і регіональні події, що 

сприяє трансформації ставлення громадськості до польських політико-

економічних проектів. 

Додамо, що у Польщі активно розвиваються інтернет-послуги та 

інтерактивні інструменти для громадян, внаслідок реалізації з 2015 року 

державної програми «Цифрова Польща», і хоча такі ініціативи спрямовані 

переважно на внутрішню аудиторію, але відзначимо, проект pl.ID на порталі 

obywatel.gov.pl (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2020), 

створеному за ініціативи Міністерства цифровізації. Так як програма pl.ID 

доступна англійською мовою і дозволяє спростити процедури отримання 

посвідчень особи та надання послуг з питань цивільного стану для громадян. 

Згадуємо цю ініціативу у третій групі онлайн-ресурсів, як у прикладі з 

українським веб-порталом “Дія”, оскільки англомовний ресурс дозволяє 
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сформувати у іноземної аудиторії ставлення до Польщі як прогресивної країни, 

яка ефективно розвиває електронне урядування та пропонує громадянам зручні 

державні онлайн-сервіси. 

З метою розвитку інвестиційного потенціалу держави, було розроблено 

платформу Business in Poland (Ministerstwo Rozwoju Business, 2020) як 

комплексного онлайн-ресурсу для іноземних громадян, які бажають здійснювати 

комерційну діяльність у Польщі. Зокрема, іноземці мають змогу отримати 

інформацію про польську систему оподаткування, завантажити документи, 

ознайомитись з адміністративною структурою держави і інвестиційними 

секторами, а також довідатись про послуги для підприємців. Платформа 

знаходиться у групі інтерактивних ресурсів та онлайн-сервісів, тому що на сайті 

для іноземних громадян створено низку таких онлайн-послуг, як визнання 

кваліфікацій, здобутих за кордоном; надання дозволів на продаж або отримання 

документів для надання транскордонних послуг тощо. Отже, платформа Business 

in Poland сприяє формуванню інвестиційної привабливості держави, залученню 

іноземного бізнесу до розвитку Польщі і підвищенню рівня прозорості бізнес-

активності. 

Продовжуючи тематику приваблення іноземних інвестицій, можемо 

виокремити також онлайн-сторінку Польського агентства з інвестицій та торгівлі 

(PFR Group, 2020a), діяльність якого спрямована на підтримку польського бізнесу 

за кордоном та стимулювання іноземних громадян до здійснення бізнес діяльності 

у Польщі. Сторінка пропонує відвідувачам англомовні дослідження щодо ведення 

бізнесу в Польщі та участі країни у світових заходах (PFR Group, 2020b), 

наприклад, “Цифрова Польща – мапа штучного інтелекту” або “Польські 

інвестиційні зони”; інформацію про те, чому варто обрати Польщу для ведення 

бізнесу, а також онлайн-послуги, які надає агентство у сферах розвитку експорту, 

інвестицій та партнерства. У цілому сайт є вдалим прикладом інтерактивних 

онлайн-ресурсів, які розвиваються і мають потенціал до розширення цільової 

аудиторії. 
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Платформа Go Poland (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2020) 

Польського національного агентства з питань академічного обміну, створена за 

підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща, подає 

інформацію англійською, китайською, французькою, німецькою, польською, 

португальською, російською, іспанською та українською мовами для заохочення 

іноземних студентів розглядати Польщу як перспективну країну для здобуття 

освіти. На порталі розміщено новини у сфері вищої освіти та науки; причини, 

чому варто обрати Польщу; інформацію про систему вищої освіти у державі; 

оплату навчання та стипендіальні програми; поради до та після приїзду до 

Польщі, а також дані про візи та процес їхнього отримання. Крім того, на сайті 

розміщено інтерактивну систему пошуку навчальних програм на основі рівня 

освіти, володіння мовами, спеціалізації або географічної ознаки. Таким чином, 

платформа не тільки виконує інформативну функцію, а й надає послуги з підбору 

необхідних освітніх програм. 

До досліджуваної групи тематичних інтерактивних платформ та онлайн-

сервісів додамо платформу Poland Travel (Polska Organizacja Turystyczna, 2020), 

розроблену Польською туристичною організацією та доступну 22 мовами світу. 

На сайті Poland Travel користувачі можуть ознайомитися з туристичними 

новинами Польщі, інформацією про подорожі та ідеями для планування поїздки 

до різних польських міст або регіонів, а також перспективними туристичними 

заходами. Крім того, у партнерстві з сервісами Booking.com та Intercity.pl на сайті 

вбудовано миттєвий пошук житла у будь-якому місті Польщі та квитків на 

транспорт. Тому платформу можна вважати прикладом вдалого поєднання 

інформаційної та інтерактивної функцій, які доповнюють одна одну та сприяють 

більш глибокому зацікавленню та залученню аудиторії до відвідування держави. 

У цьому контексті згадаємо також польський мобільний додаток, 

спрямований на подолання кризи COVID-19, зокрема Міністерство цифровізації 

Польщі спільно з Головною санітарною інспекцією запустили додаток ProteGO, 

який став одним з перших офіційних застосунків для відстеження випадків 

COVID-19 у Європейському Союзі (O-I-CEE, 2020). Серед дотичних моментів 
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взаємодії владних і громадських установ в умовах пандемії можна виокремити 

відеоконференцію міністра закордонних справ Польщі щодо використання 

цифрових інструментів під час пандемії, на якій він акцентував увагу на небезпеці 

дезінформації в онлайн-просторі та готовності зовнішньополітичного відомства 

до подолання таких негативних наслідків (Ministry of Foreign Affairs Republic of 

Poland, 2020f). Крім того, у зв’язку з карантинними заходами польська 

національна система KIR запровадила сервіс швидкого створення електронного 

підпису для громадян (Finextra, 2020), а у травні 2020 року у Польщі вперше було 

проведено книжковий онлайн-ярмарок BookTarg (Adamowski, 2020). 

Розглядаючи словацькі інтерактивні платформи та онлайн-сервіси, почнемо 

з платформи Radio Slovakia International (Rozhlas a televízia Slovenska, 2020), яка 

була створена для надання іноземній аудиторії та співвітчизникам за кордоном 

інформації про країну. Платформа належить словацькій громадській 

телерадіокомпанії «Радіо та телебачення Словаччини» (RTVS) та пропонує 

контент словацькою, англійською, французькою, німецькою, іспанською та 

російською мовами. На сайті відвідувачі мають змогу дізнатися про тематичні 

новини з Словаччини, ознайомившись з архівом радіопрограм і щоденних онлайн-

трансляцій. Таким чином, платформа слугує цікавим інтерактивним ресурсом 

новин про країну для іноземної аудиторії завдяки різноманітним форматам 

подання контенту. 

Багатомовний портал для вивчення словацької мови Slovake.eu (Slovake.eu, 

2020), реалізований за підтримки Європейської Комісії у рамках програми “Мова 

– навчання упродовж життя”, надає безплатні послуги вивчення мови для 

іноземців, які проживають у Словаччині, мешканців прикордонних регіонів, 

етнічних словаків за кордоном, славістів, мігрантів, студентів та туристів. 

Інтернет-портал надає всім зацікавленим користувачам можливість дізнатися 

більше про словацьку мову, а також вивчити основи мови перед приїздом до 

країни. Зареєструвавшись, користувачі отримують доступ до мультимедійної 

бібліотеки, а також спільного чату, де можуть поспілкуватися з іншими 

відвідувачами. Онлайн-навчання дозволяє швидко та гнучко вивчати мову у 
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вільний час, насолоджуючись іграми, вікторинами та конкурсами. Портал слугує 

прикладом вдало реалізованої та продуманої інтерактивної освітньої онлайн-

платформи, оскільки дозволяє вивчити культурні, історичні та мовні особливості 

розвитку словацької мови, а також заохочує до відвідування держави. 

Серед інтерактивних онлайн-ресурсів Словаччини виділимо платформу 

Slovakia.com (Pro Region Slovakia, 2020), яка має туристичне спрямування та 

створена для просування привабливого туристичного образу країни. На сайті 

відвідувачам запропоновано корисну інформацію про подорожі до Словаччини. 

Більше того, у платформу інтегровано дві системи пошуку: перша дає змогу 

шукати активності та розваги за регіональною ознакою або інтересами 

користувача, а друга пропонує пошук житла. Аналізуючи словацькі туристичні 

онлайн-ресурси, згадаємо портал Slovakia Travel (Ministry of Transport and 

Construction of the Slovak Republic, 2015a), що створений під егідою Міністерства 

транспорту та будівництва Словацької Республіки. Портал надає можливість 

планування, бронювання та оплатити онлайн-послуг за допомогою єдиної 

платформи. Такий туристичний онлайн-хаб інтегрує інформацію про дозвілля, 

туристичні маршрути і житло, яка надається словацькими туристичними 

агентствами і перевізниками. Дані до веб-порталу і мобільного додатку для 

Android та iOS завантажуються з систем національних і регіональних туристичних 

організацій, квиткових компаній, транспортних систем, сервісів метеопрогнозів і 

служб бронювання готелів. Проект було реалізовано у рамках програми 

розумного розвитку туризму Словацької Республіки та державного курсу, 

спрямованого на цифровізацію суспільства. 

В умовах пандемії COVID-19 Словаччина також ухвалила закон, який 

дозволяє уряду контролювати пересування осіб, заражених коронавірусом 

(Bannerman, 2020). Поправка, прийнята 25 березня 2020 року, надає Службі 

охорони здоров’я Словаччини доступ до даних про геолокацію мобільних 

телефонів тих, хто перебуває під карантином, щоб використовувати її для 

контролю і стримування поширення вірусу. 
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Наступна група ресурсів, які наповнюють онлайн-простір інформацією про 

країну, є сторінки у соціальних медіа. За даними Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща, створено 160 облікових записів у мікроблозі Twitter, 

89 профілів у мережі Facebook та 40 каналів на платформі YouTube, які 

підтримуються польськими дипломатичними установами. Для зацікавленої 

аудиторії також доступний блог Міністерства закордонних справ (Ministry of 

Foreign Affairs Republic of Poland, 2014), а крім згаданих соціальних медіа, 

польські закордонні місії також ведуть сторінки на інших регіональних 

платформах – Flickr, Vkontakte, Vimeo, Pinterest і Weibo. 

Щодо діяльності зовнішньополітичного відомства Польщі у соціальних 

медіа, то акаунт Міністерства закордонних справ у Twitter нараховує 41,5 тис 

читачів. Зазначимо, що лише 25 % публікацій є ретвітами, що свідчить про 

активне ведення сторінки та підготовку власного контенту (Foller.me, 2020a). 

Профіль @PolandMFA ведеться англійською мовою і регулярно наповнюється 

новинами, а через використання посилань на сторінки різних політичних 

інституцій або лідерів і тематичні хештеги формує узагальнену 

зовнішньополітичну позицію держави до міжнародних або регіональних подій. 

При цьому міністерство не має офіційного акаунту у Facebook, проте, для 

прикладу, державний портал poland.pl має власну сторінку у мережі Facebook, яка 

налічує більше 82 тис підписників, та акаунти англійською і польською мовами у 

Twitter, які охоплюють більше 50 тис читачів. Однак відзначимо, що присутність 

польських інституцій та діячів є найактивнішою на платформі Twitter, яка 

використовується для розповсюдження новин, заяв, рішень, анонсів та 

тематичних подій. 

Наведемо декілька прикладів інформаційних кампаній, здійснених 

Польщею у соціальних медіа. Так, у 2017 році Посольство Республіки Польща у 

США опублікувало на платформі YouTube відео Words Matter, яке було створене 

для звернення уваги широкої громадськості та журналістів до застосування 

коректного терміну, говорячи про концентраційні табори, збудовані Німеччиною 

на території Польщі під час Другої світової війни (Manor, 2017). Також у рамках 
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цієї інформаційної кампанії було створено окрему Twitter-сторінку Truth About the 

Camps (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 2018), де розміщуються 

публікації, що розповідають про випадки використання терміну «польські табори 

смерті» у закордонних медіа, а також кейси, коли ці медіа публікували 

виправлення терміну після того, як з ними зв’язувалися посольства Республіки 

Польща. Така польська онлайн-кампанія стала прикладом мультиплатформної 

ініціативи, що сформована на різних форматах візуального представлення 

контенту і відстоює ідею достовірності висвітлення історичних подій. Іншим 

прикладом інформаційних кампаній у соціальних медіа, є польська ініціатива 

#MyPolska, запущена у 2015 році з нагоди святкування відновлення Польщею 

незалежності. У рамках кампанії користувачі мережі Twitter могли публікувати 

власні знімки, зроблені по всьому світу у місцях, пов’язаних з Польщею та її 

історією, та відмічати свої публікації хештегом #MyPolska. 

Звертаючись до питання присутності Словаччини та її інституцій у 

соціальних медіа, відзначимо, що Міністерство закордонних справ та 

європейських питань має сторінки у Facebook, Twitter, Flickr та YouTube. Профіль 

міністерства на платформі Facebook ведеться лише словацькою мовою, тому 

засобами комунікації із закордонною аудиторією виступають акаунти у Twitter та 

YouTube. Сторінка зовнішньополітичного відомства Словаччини у Twitter 

ведеться англійською мовою та нараховує 15 тис підписників. Новини на сторінці 

оновлюються щодня, вона активно наповнюється повідомленнями про роботу 

міністерства та події у Словаччині. Зазначимо, що 56 % публікацій мають 

хештеги, 80 % мають посилання на інших користувачів або сторінки у Twitter, 

проте 85 % публікацій є ретвітами (Foller.me, 2020b). Отже, міністерство створює 

та поширює на платформі недостатньо оригінального контенту, а радше ділиться 

записами інших організацій або політичних лідерів, демонструючи переважно 

односторонню комунікацію. 

На відміну від Польщі, словацькі інституції більш активно користуються 

мережею Facebook, у ній представлені зовнішньополітичне відомство, закордонні 

місії Словацької Республіки, а також Словацькі інститути (Ministerstvo 
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zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2020c). Проте відзначимо, що 

більшість цих сторінок ведеться словацькою мовою, тим самим звужуючи свою 

аудиторію до громадян країн і словаків за кордоном. Існує також проблема 

нереалізованої двосторонньої комунікації між співробітниками посольств і 

користувачами Facebook, оскільки словацькі дипломати майже не реагують на 

повідомлення підписників. 

Приведемо також декілька прикладів інформаційних кампаній, запущених у 

соціальних медіа, зокрема відеокампанія Slovakia. Best friends forever 

(Minarechová, 2013), яка була ініційована Туристичною радою Словаччини у 

мережі YouTube з метою просування туристичної привабливості країни серед 

громадян Польщі і Великої Британії. Іншим прикладом є створення хештегу 

#GoodIdeaSlovakia у рамках брендингової кампанії країни у мережі Twitter. Цим 

хештегом активно користуються у своїх публікаціях Міністерство закордонних 

справ та європейських питань, дипломатичні представництва Словаччини, а 

також користувачі, які публікують новини про країну або подорожі до неї. 

Зазначимо також, що Президент Словацької Республіки була однією з перших 

політиків, яка змінила фото свого профілю у Facebook на фото в масці, щоб 

привернути увагу до невідкладності дій у подоланні COVID-19 (Lüfkens, 2020). 

Таким чином, проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення 

та практичне застосування інструментів цифрової дипломатії у Польщі та 

Словаччині, відзначаємо прогрес обох держав у цій сфері, проте водночас 

вбачаємо значний потенціал для росту і покращення. В обох державах бракує 

цілісної стратегії ведення цифрової дипломатії та уніфікованих норм 

представлення країни в онлайн-просторі. Крім того, в обох державах, незважаючи 

на спорадичні прояви практичного застосування цифрової дипломатії, такі 

ініціативи не є регулярними і впорядкованими. Основний акцент при здійсненні 

зовнішньополітичної комунікації зроблено на публічну, економічну та культурну 

дипломатію, тоді як цифрова дипломатія розглядається як складова цих напрямів. 

Зазначимо, що в обох державах створено низку офіційних веб-сайтів, що 

позиціонують країну для зарубіжної громадськості, забезпечено доступ іноземної 
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аудиторії до інформаційних ресурсів про державу, а також здійснюється взаємодія 

у рамках соціальних медіаплатформ. Проте більшість ініціатив у сфері 

цифровізації спрямовані на вирішення внутрішньополітичних питань і взаємодію 

з власними громадянами, тоді як цифровізація зовнішньополітичної сфери 

відбувається сповільнено. Отже, реалізовані проекти є вдалими прикладами 

започаткування використання інструментів цифрової дипломатії на рівні Польщі 

та Словаччини, однак вважаємо, що необхідно уніфікувати розроблені ресурси і 

частково об’єднати їх в єдиний онлайн-хаб для підвищення рівня ефективності 

комунікації з іноземною аудиторією і формування позитивного міжнародного 

іміджу кожної з держав. 

 

 

3.2. Зовнішньополітичні ініціативи Чеської Республіки та Угорщини у сфері 

цифрової дипломатії 

 

 

Зовнішньополітичні ініціативи Чеської Республіки та Угорщини у сфері 

цифрової дипломатії охарактеризуємо за такими ж напрямами, як і України, 

Польщі та Словаччини, а саме: наявність нормотворчих документів у сфері 

зовнішньої політики і цифрової дипломатії, які регламентують особливості 

використання цифрових технологій для підтримки і просування національних 

інтересів країн; становлення інституціональних структур в обох країнах, до 

компетенції яких віднесено діяльність, пов’язану з використанням цифрових 

технологій для підтримки державної політики, у тому числі й у сфері 

міжнародних відносин; формування переліку ефективних інструментів цифрової 

дипломатії для позиціонування зовнішньополітичних ініціатив обох країн. 

Відзначимо, що для позиціонування Чеської Республіки на міжнародній 

арені активно використовуються інструменти м’якого впливу на трансформацію 

або формування громадської думки щодо образу держави. Водночас 

зовнішньополітична комунікація Угорщини переважно ґрунтується на 
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використанні традиційної дипломатії та підтримці розгалуженої системи 

закордонних представництв, коли іміджеві проекти у рамках публічної та 

цифрової дипломатії частково доповнюють усталену дипломатичну діяльність. 

Підтвердженням виявлених тенденцій стали рейтинги обох держав щодо 

оцінки ефективності їх дипломатичної роботи, складені австралійським 

аналітичним центром Lowy Institute (Global Diplomacy Index), а також 

британським консультаційним агентством Portland Communications і 

американським науковим центром USC Center on Public Diplomacy (Soft Power 

30). Згідно з дослідженням Lowy Institute, Чеська Республіка зайняла 29 місце 

серед 61 країни за рівнем оцінки ефективності діяльності дипломатичних мереж, а 

Угорщина розмістилась на 22 позиції, що свідчить про потужну та розгалужену 

мережу дипломатичних представництв держави у світі (Lowy Institute, 2019). При 

цьому, за даними Soft Power 30, у 2019 році Чехія зайняла 24 сходинку за 

показниками використання м’якої сили для позиціонування держави у світі, 

випередивши Угорщину (Portland Communications, 2019). Зазначимо, що позиція 

Чеської Республіки у рейтингу ефективного застосування м’якої сили постійно 

зростає, зокрема, у 2016 році країна займала 29 місце, у 2017 році – 27 сходинку, а 

у 2018 році – 26 позицію. У той же час Угорщина посіла 28 місце у 2019 році, тоді 

як у попередні роки відбувалась постійна зміна позицій у рейтингу, таким чином, 

прослідковується неузгодженість використання засобів м’якої сили для підтримки 

міжнародної репутації держави. 

Програмно-інституціональна основа розвитку цифрової дипломатії Чеської 

Республіки ґрунтується на концепції чеської зовнішньої політики 

2015 року (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2015). У документі 

визначено тенденції міжнародних відносин, які потрібно враховувати Чехії при 

здійсненні зовнішньополітичної діяльності, серед яких виокремимо зростання 

ролі і впливу недержавних міжнародних акторів на зовнішньополітичну 

комунікацію, а також високий рівень взаємопов’язаності учасників у сучасній 

системі міжнародних відносин. Тому держави змушені використовувати цифрову 

дипломатію як ефективний засіб розширення сформованих міжнародних зв’язків, 
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спілкування з різними цільовими аудиторіями та налаштування контенту під їхні 

інтереси, а також залучення неурядових організацій, освітніх інституцій та бізнес 

структур до тіснішої інноваційної співпраці. У концепції також виокремлені 

основні цілі зовнішньої політики Чехії, серед яких підтримка позитивного іміджу 

республіки, розвиток її бренду та підвищення репутації Чехії серед іноземної 

аудиторії. Для досягнення названих цілей зовнішньополітична комунікація має 

бути адаптована під різні цільові групи та країни, а також включати широкий 

спектр таких тем, як історичні та культурні зв’язки, інновації, наукові досягнення, 

спорт, туризм тощо. 

Наступним документом, де йдеться про можливості використання 

інструментів цифрової дипломатії, є щорічний аналітичний звіт “Порядок денний 

чеської зовнішньої політики”, який готується дослідницьким центром AMO 

(Association for International Affairs). Зокрема у 2018 році експерти вказували на 

те, що дослідницько-наукова робота, інновації та цифровізація міжнародних 

відносин мають стати основою європейської політики держави (Borčany & Dostál, 

2018). Крім того, Чеська Республіка, як і Республіка Польща, приділяє значну 

увагу питанню цифровізації внутрішньополітичних процесів, хоча частково увага 

зосереджується і на зовнішньополітичних аспектах використання цифрових 

технологій. 

Головним концептуальним документом у сфері інтернет-безпеки виступає 

Національна стратегія кібербезпеки Чеської Республіки 2015–2020 років (Národní 

centrum kybernetické bezpečnosti, 2015a), де охарактеризовано виклики 

кібербезпеці держави у міжнародному середовищі та цілі для боротьби з ними. 

Виходячи з цих положень, було розроблено План дій щодо національної стратегії 

кібербезпеки Чеської Республіки 2015–2020 років (Národní centrum kybernetické 

bezpečnosti, 2015b), у якому зазначалось, що Чехія має брати участь у формуванні 

міжнародного консенсусу щодо правових стандартів у кіберпросторі, сприяти 

захисту свобод і прав людини в інтернеті через поширення медіаграмотності 

серед громадян, а також співпрацювати з приватним сектором для забезпечення 

ефективної протидії кіберзагрозам. Додамо, що Чеська Республіка стала однією з 



131 

перших держав, що запровадила посаду кібераташе. Наразі дипломати вже 

працюють у дипломатичних представництвах держави у Вашингтоні, Брюсселі і 

Тель-Авіві (Národní centrum kybernetické bezpečnosti, 2019). 

“Цифрова Чеська Республіка: інформаційна концепція Чехії” 2018 року 

виступає наступним документом, де йдеться про позиціонування держави 

інструментами цифрової дипломатії (Ministerstvo vnitra, 2018). У концепції 

визначено ключові напрями розвитку цифрової Чеської Республіки – цифрова 

економіка та суспільство, інформаційна концепція держави та Чехія у цифровій 

Європі, розвиток цих напрямів сприятиме формуванню в Чехії до 2030 року 

єдиного цифрового ринку, адаптації країни до європейського цифрового порядку 

денного, а також просуванню національних інтересів Чехії на 

загальноєвропейському рівні. 

Крім цього, Стратегія оцифрування культурної спадщини Чехії, розроблена 

на 2013–2020 роки (Ministerstvo kultury, 2013) включає такі ініціативи у сфері 

цифрової дипломатії, як оцифрування колекцій державних бібліотек, збір та 

надання доступу до старовинних документів і рукописів, а також поступова 

цифровізація музеїв, галерей, архівів, науково-дослідних центрів з метою надання 

вільного онлайн-доступу до культурно-історичних пам’яток і надбань країни для 

широкої аудиторії. Такі проекти мають на меті просування уявлення про Чехію як 

культурно збагачену і відкриту до інновацій країну. 

Згадаємо також Інноваційну стратегію Чеської Республіки 2019–2030 років, 

в якій розміщено розділ про необхідність проведення розумного брендингу країни 

(Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2019). Розробники концепції вказали на такі 

сформовані і застарілі стереотипні уявлення про Чехію, як країну виробництва 

пива і кришталю або країну відомих культурних пам’яток, тому експерти 

рекомендували розробити цілісну комунікативну стратегію універсального 

бренду держави, що ґрунтується на єдиному дизайні та візуальному оформленні 

комунікативних матеріалів. Для переосмислення образу Чехії як країни інновацій, 

людського потенціалу та можливостей у сфері бізнесу і технологій, розробниками 

стратегії було запропоновано трансформувати зовнішньополітичну комунікацію 
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держави при взаємодії з міжнародної спільнотою і просувати ідеї лідерства Чехії у 

сфері інновацій, науково-дослідного і промислового потенціалу. Для досягнення 

цих цілей у стратегії запропоновано сформувати висококваліфіковану команду 

для оновлення комунікації чеських владних інституцій, неурядових організацій та 

бізнес-компаній, а також створити візуальну концепцію позиціонування Чехії для 

використання її елементів у документах, на заходах та в онлайн-комунікації. 

Підсумовуючи програмне забезпечення засад цифрової дипломатії Чехії, 

відзначимо, що у країні не сформовано цілісну державну програму, проте у 

дослідженні чеського дослідницького центру AMO “Чеська цифрова дипломатія” 

(Borčany, 2016) зазначається, що цифрова дипломатія країни характеризується 

фрагментарною структурою, неоднозначністю цілей і низьким рівнем 

стратегічного підходу, а тому рекомендується переглянути форми онлайн-

позиціонування країни, визначити цільові групи та розширити їх інформування, 

доручити одному структурному підрозділу зовнішньополітичного відомства 

здійснювати технічну та адміністративну координацію і підтримку діяльності 

дипломатичних представництв держави у онлайн-просторі, уніфікувати структуру 

веб-сайтів зовнішньополітичного відомства і дипломатичних місій з урахуванням 

мов країн перебування, залучити очільників дипломатичних представництв до 

комунікації з аудиторією за допомогою соціальних медіа. 

Розглядаючи процес розвитку цифрової дипломатії в Угорщині, звернемо 

увагу на те, що Державний секретар з питань закордонних справ та торгівлі на 

зустрічі влітку 2019 року щодо проекту Європейського Союзу з розвитку 

потенціалу сфери надання державних послуг, зазначив, що однією з ключових 

цілей зовнішньополітичної діяльності стає надання послуг, орієнтованих на 

іноземну аудиторію, а також розвиток консульських онлайн-послуг (eGov 

Hírlevél, 2019). Таким чином, зовнішньополітичне відомство Угорщини звертає 

увагу цифровізації сфери міжнародних відносин, а також потребу здійснення 

ефективної комунікації з іноземною аудиторією в мережі Інтернет і надання 

онлайн-послуг. 
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Аналізуючи програмне забезпечення засад цифрової дипломатії Угорщини, 

відзначимо державну програму цифрового благополуччя, прийняту у 2015 році 

Національною радою з цифрового розвитку InternetKon під егідою Міністерства 

інновацій та технологій (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2015). Програма 

була розроблена за участі неурядових організацій, науково-дослідних інституцій 

та приватного сектору і має на меті визначення перспективної стратегії цифрового 

розвитку держави. У документ включено такі аспекти, як стратегію захисту дітей 

у цифровому просторі, стратегію розвитку електронного експорту, стратегію 

розвитку цифрової освіти, стратегію підтримки цифрових стартапів, цифровий 

порядок денний Угорщини та стратегію цифровізації сільськогосподарської 

сфери.  Програма 2015 року переважно стосувалася процесів 

внутрішньополітичної цифровізації, крім питання розвитку електронної 

економіки та економічної дипломатії, проте у 2017 році було прийнято оновлену 

Програму цифрового благополуччя 2.0 з метою підтримки цифровізації угорської 

економіки, державного управління та комунікацій, в тому числі й на 

міжнародному рівні (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2017). Згідно з 

програмою, використання цифрових інструментів розглядається як ефективний 

шлях розвитку економіки держави і спосіб зайняти передові позиції у Європі. 

Наступним документом, до якого варто звернутися у рамках аналізу 

програмної основи цифрової дипломатії, є організаційно-оперативні правила 

Міністерства закордонних справ та торгівлі Угорщини від 2018 року 

(Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018a). У документі вказані такі завдання для 

міністерства, як участь у роботі Міжвідомчого комітету з розвитку цифрового 

експорту та імплементації Стратегії цифрового експорту, а також вищезгаданої 

Програми цифрового благополуччя, участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з 

питань 5G та розробки цифрових державних послуг. Таким чином, серед завдань 

міністерства виокремлені питання, пов’язані зі забезпеченням технічних умов 

здійснення комунікації з іноземною аудиторією і позиціонування держави у 

мережі Інтернет. 
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Крім того, необхідно відзначити ініціативу міністра культури Угорщини 

“Культура свободи”, яка покладена в основу розробки угорської культурної 

стратегії 2006–2020 років і визначила пріоритетні напрями просування культурної 

спадщини держави закордоном (Bozóki, 2006). Окрім традиційних елементів 

культурної дипломатії, у програмі наголошується на важливій ролі онлайн-

діяльності і застосуванні цифрових ресурсів для створення спільнот та 

комунікації з різними цільовими групами.  

Додамо, що у сучасних державних документах Угорщина наголошує на 

потребі політичної та економічної цифровізації держави для трансформації 

сприйняття зовнішньополітичних ініціатив країни на міжнародному, 

регіональному і національному рівнях. Проте встановлено, що процеси 

цифровізації торкаються переважно економічної, культурної і науково-дослідної 

сфер і лише частково до розвитку інноваційної діяльності залучено дипломатію 

країни. А тому, як і в прикладах вищезгаданих держав, в Угорщині немає єдиної 

програми з цифрової дипломатії, а її аспекти фрагментарно представлені у інших 

державних програмах. 

Характеризуючи інституціональну основу цифрової дипломатії Чеської 

Республіки, почнемо з Міністерства закордонних справ як основного органу 

влади у цій сфері. Ключовими відділами у структурі міністерства закордонних 

справ, які пов’язані з питаннями цифрової дипломатії, є Департамент публічної 

дипломатії і Пресдепартамент, які здійснюють комунікацію з національними та 

закордонними політичними інституціями. Крім цих департаментів у структурі 

міністерства, функціонує Департамент економічної дипломатії, який також 

дотичний до використання інструментів цифрової дипломатії у своїй діяльності 

(Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2020). 

Зазначимо, що Департамент публічної дипломатії разом з Чеськими 

центрами належить до Європейської секції Міністерства закордонних справ, що 

активно задіяні у використанні інструментів цифрової дипломатії для 

популяризації зовнішньополітичних ініціатив країни. Зокрема, Департамент 

публічної дипломатії розпочав діяльність у 2000 році з нагоди підготовки до 
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вступу Чехії до Європейського Союзу у 2004 році, а тому представлення держави 

у країнах-членах інтеграційного утворення стало одним з пріоритетів публічної 

дипломатії держави, що згодом було розширено й на інші країн. Крім того, 

департамент відповідає за здійснення комунікації зовнішньополітичного 

відомства й у інтернет-просторі. Повертаючись до Чеських центрів, зауважимо, 

що вони є важливою складовою інституціонального забезпечення цифрової 

дипломатії країни. У цілому мережа культурного представництва країни 

закордоном була створена під егідою Міністерства закордонних справ і 

складається з 22 центрів, які займаються розповсюдженням інформації про Чехію, 

її культуру, мову, економічний та туристичний потенціал, тим самим укріплюючи 

позитивний імідж держави. Мережа організацій долучилася до цифрової 

дипломатії завдяки розробці онлайн-платформи Czech Centres, яка подає 

англійською мовою інформацію про Чеські центри, їхні ініціативи, заходи та 

проекти. На платформі також розміщені посилання на 22 сайти усіх центрів, 

доступних мовами країни перебування. 

Аналізуючи цифрову дипломатію Чехії, вважаємо за необхідне до 

інституціональної бази включити аналітичний центр AMO, заснований у 1997 

році як неурядова та неприбуткова організація, створена для дослідницької та 

освітньої роботи у сфері міжнародних відносин (Matchuk, 2020). Центр 

здебільшого задіяний у розвитку наукового обґрунтування засад цифрової 

дипломатії та особливостей використання її інструментів чеськими 

дипломатичними представництвами. З огляду на охарактеризовану програмно-

інституціональну основу розвитку цифрової дипломатії Чеської Республіки, 

можемо зробити узагальнення про те, що цифрова дипломатія розглядається як 

допоміжний засіб реалізації завдань публічної дипломатії та не виокремлена, який 

окремий напрям зовнішньополітичної комунікації. 

Звертаючись до Угорщини, основним державним органом, відповідальним 

за питання цифрової дипломатії, є Міністерство закордонних справ та торгівлі, у 

структурі якого управління процесами цифрової дипломатії здійснює 

Пресдепартамент (Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2020a). Крім того, у 



136 

структурі міністерства є відділи, дотичні у своїй роботі до напряму цифрової 

дипломатії, наприклад, Департамент міжнародного розвитку, який займається 

втіленням Стратегії сталого розвитку до 2030 року у рамках Порядку денного 

ООН (Külgazdasági és Külügyminisztérium), і Департамент наукової дипломатії 

(Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2020b), який фокусується на розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері науки та освіти, стимулюванні науково-

освітніх обмінів і партнерських дослідницьких проектів. Відзначимо, що для 

виконання, покладених на названі підрозділи, завдань просування національних 

інтересів Угорщини використовуються також і цифрові технології. 

Додамо також, що у 2017 році Міністерство закордонних справ та торгівлі 

Угорщини провело консультації з питань цифрової дипломатії для представників 

Польщі, Словаччини та Чехії у рамках партнерства Вишеградської групи 

(Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017). Захід відбувся у форматі дискусії та 

обміну досвідом між учасниками. Проведення консультацій за ініціативи 

Угорщини свідчить про підвищений інтерес до розвитку цієї сфери у 

досліджуваних державах та стимулювання партнерів до використання онлайн-

інструментів для зовнішньополітичної комунікації. 

Також до інституціональної основи цифрової дипломатії віднесемо Інститут 

Баласси Балінта (Balassi Intézet), заснований у 1927 році як міжнародна 

некомерційна культурна організація за ініціативи та фінансування Міністерства 

освіти та культури Угорщини (Balassi Intézet, 2020a). Основною метою інституту є 

поширення та популяризація угорської мови, культури та традицій за кордоном 

через координацію діяльності Угорських інститутів. Відтак, до державних 

інституцій, задіяних у питаннях цифрової дипломатії, можна додати Угорські 

інститути, до компетенції яких входить розповсюдження інформації та 

просування національної культурної спадщини, підтримка відносин з 

приймаючою країною у сфері культурної дипломатії, сприяння міжнародному 

культурному та науковому співробітництву, популяризація та викладання 

угорської мови. Перші Угорські інститути Collegium Hungaricum, створені з 

метою освітньо-наукової співпраці та обміну, були відкриті у Відні і Берліні у 
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1924 році та Римі і Парижі у 1927 році (Balassi Intézet, 2020b). Наразі 23 інститути 

функціонують у 21 країні світу, організовуючи освітньо-культурні проекти та 

заходи, інформуючи іноземну аудиторію про Угорщину та її культурне надбання, 

в тому числі за допомогою використання цифрових інструментів. 

До угорських інституцій, задіяних до виконання завдань у сфері цифрової 

дипломатії, додамо Громадський фонд Tempus (TPF), заснований урядом 

Угорщини у 1996 році з метою координації програм міжнародного 

співробітництва і спеціальних освітніх проектів Європейського Союзу (Tempus 

Public Foundation, 2020). Серед цілей фонду виокремимо підтримку ініціатив, 

спрямованих на модернізацію та підвищення якості освіти, навчання та розвиток 

людських ресурсів, заохочення міжнародної співпраці та мобільності, посилення 

партнерства з європейськими країнами. Громадський фонд займається 

комунікацією зі студентами та викладачами за кордоном, допомогою у пошуку 

партнерських організацій і координацією міжнародних проектів. При здійсненні 

діяльності фонд використовує також і онлайн-інструменти, наприклад, онлайн-

платформу studyinhungary.hu для студентів, викладачів і дослідників, що буде 

проаналізована далі як практичний вимір цифрової дипломатії держави. 

Отже, у Чехії та Угорщині головним державним органом, задіяним до 

розвитку та реалізації засад цифрової дипломатії, виступає зовнішньополітичне 

відомство, проте у їх структурі не створено окремого підрозділу, який відповідав 

би за цей напрям. Виявлено, що у Чехії та Угорщині до онлайн-комунікації з 

іноземною аудиторією активно залучені їх культурні інститути у країнах 

перебування, діяльність яких спрямована на популяризацію національної 

культури, мистецтва та освітньо-наукового потенціалу держав. 

Проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення цифрової 

дипломатії Чехії та Угорщини, розглянемо її практичний вимір на основі 

виокремлення інструментальних напрямів, за якими було визначено прикладні 

аспекти її розвитку на прикладі України, Польщі та Словаччини. Відтак 

охарактеризуємо ініціативи держав за такими групами, як офіційні веб-сайти 

органів державної влади та інституцій, задіяні до реалізації зовнішньополітичних 
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проектів та ініціатив; інформаційно-новинні ресурси; тематичні інтерактивні 

платформи та онлайн-сервіси; сторінки у соціальних медіа. 

Серед офіційних веб-сайтів органів державної влади Чехії та інституцій, 

задіяних до реалізації зовнішньополітичних проектів та ініціатив, виокремимо 

офіційну сторінку Міністерства закордонних справ країни (Ministry of Foreign 

Affairs of the Czech Republic, 2020), що чеською і англійською мовами інформує 

відвідувачів про новини міністерства, зовнішньополітичні напрями діяльності, 

умови в’їзду, перебування та отримання віз, а також сформовану мережу 

дипломатичних місій Чехії за кордоном. Наголосимо, що на сайті є окрема секція 

про цифрову дипломатію, де розміщено інформацію про сторінки міністерства та 

закордонних представництв у соціальних медіа, статтю про коректне 

використання короткої назви держави “Чехія”, посилання на платформу czech.cz 

та чеське радіо, а також окрему сторінку, на якій можна завантажити презентацію 

про Чехію 10 мовами світу (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2016). 

Окрім секції про цифрову дипломатію відзначимо, що на сайті створено 

відеогаларею, в якій користувачі можуть переглянути презентаційні відеоролики 

про Прагу та Чехію “Чехія – це чудові люди” 12 мовами світу (Ministry of Foreign 

Affairs of the Czech Republic, 2017a). У п’ятихвилинному презентаційному відео 

акцентується на представленні країни через її людей та їхню гостинність і 

відкритість, транспонуючи ці риси на Чехію загалом. 

Наступним веб-сайтом у цій групі назвемо сайт уряду Чеської Республіки 

(Government of the Czech Republic, 2020a), доступний для відвідувачів 

англійською мовою. Він поширює інформацію про діяльність прем’єр-міністра та 

уряду, його склад, програму зустрічей, структуру міністерств та дорадчих органів, 

європейські питання та пропонує секцію медіацентру з актуальними новинами. 

Крім того, на сторінці доступний архів державних документів та посилання на 

сайт урядового інформаційного центру (Government of the Czech Republic, 2014), 

який теж подає інформацію англійською мовою, тим самим інформуючи іноземну 

аудиторію про Чехію та події, пов’язані з нею. Додамо, що однією з сучасних 

урядових ідей Чехії стало фокусування на підтримці тематичних інноваційних 
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досліджень, розвитку оновленої екосистеми, створенні єдиного цифрового ринку, 

а також удосконаленні освіти та адаптації населення до відповідних змін на ринку 

праці. 

Крім цього, включимо до групи офіційних ресурсів англійську версію 

порталу державного управління Чеської Республіки (Ministerstvo vnitra, 2018), яка 

відрізняється від повної версії чеською мовою. Портал першочергово було 

розроблено як ресурс для внутрішньої аудиторії Міністерством внутрішніх справ. 

Проте англомовна версія представляє безпосередньо інформацію для іноземців та 

містить посилання на інші державні ресурси та сайти, які пропонують корисну 

інформацію про країну. Портал торкається таких актуальних для іноземних 

громадян питань, як візові вимоги, робота та ведення бізнесу в Чехії, навчання, 

транспортна структура, правова система, охорона здоров’я, туризм, соціальна 

допомога. Він також пропонує завантажити карти країни та найбільших міст або 

загальну інформацію про Чехію та Європейський Союз. 

Веб-сайт Чеських центрів також віднесемо до групи офіційних онлайн-

ресурсів держави (Česká centra, 2020), де подано інформацію про організацію та 

мережу центрів, програму заходів за кордоном та проекти культурних центрів. 

Веб-сайт виконує переважно інформативну функцію та містить посилання на 

сторінки центрів у соціальних мережах, зокрема Facebook, Twitter, YouTube та 

Instagram, які є більш інтерактивним представленням діяльності організації та 

демонструють здійснення двосторонньої комунікації з аудиторією. 

Звертаючись до онлайн-активності Чехії у боротьбі з COVID-19, на 

офіційному веб-порталі Міністерства охорони здоров’я розгорнуто окрему 

секцію, присвячену темі коронавірусу, де читачам запропоновано чеською та 

англійською мовами інформацію про пандемію, поради щодо захисту та 

рекомендації для підтримку психічного здоров’я у карантинний період, список 

Європейських країн за рівнем ризику, новини про заходи, які приймаються у 

країні. Також на сторінці можна завантажити мобільну інформаційну картку з 

актуальною статистикою випадків захворювань у Чехії (Ministerstvo zdravotnictví 

ČR, 2020). Додамо, що на офіційній сторінці уряду Чеської Республіки розміщено 
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хронологію подій та урядових рішень у зв’язку з пандемією, що постійно 

актуалізується (Government of the Czech Republic, 2020b). 

Розглядаючи офіційні веб-сайти угорських інституцій, почнемо з сайту 

Міністерства закордонних справ та торгівлі Угорщини (Magyarország 

Kormányának, 2020a). Сторінку розміщено у рамках домену сайту уряду 

Угорщини та представлено угорською та англійською мовами. На ній 

опубліковано інформацію про відомство, міністра, закордонні місії держави, а 

також розміщуються фото- та відеоматеріали, промови та інтерв’ю представників 

міністерства і новини про його роботу. Крім того, на сайті містяться посилання на 

сторінки міністерства у соціальних мережах Facebook і YouTube та на його RSS-

канал. Серед прикладів офіційних ресурсів держави також наведемо онлайн-

платформу консульських послуг Угорщини (Magyarország Kormányának, 2020b). 

На платформі розміщено детальну інформацію, актуальну для іноземних 

громадян, щодо необхідності та процесу отримання візи, правил перетину 

кордону, контактів представництв Угорщини за кордоном тощо. Сторінка стала 

вдалим прикладом створення для консульських питань окремої платформи, щоб 

ефективно інформувати іноземних громадян. 

Відзначимо, що уряд Угорщини створив окремий сайт Інформаційний 

бюлетень eGov, що виступає порталом електронного урядування і який доступний 

наразі лише угорською мовою, проте містить щотижневу рубрику про цифрову 

дипломатію (eGov Hírlevél, 2020). У цій рубриці публікується підбірка новин про 

цифрову дипломатію та ініціативи у цій сфері у різних країнах світу та Угорщині. 

Наводимо цей приклад у рамках дослідження як потенціальний ресурс для 

залучення іноземної аудиторії та формування іміджу держави як експерта у сфері 

цифрової дипломатії за умов перекладу ресурсу англійською або іншими 

іноземними мовами. 

Додамо, що сайт уряду Угорщини (Magyarország Kormányának, 2020c), 

доступний англійською, є єдиним ресурсом про роботу всіх міністерств країн та 

пропонує у рамках однієї платформи інформацію про кожне відомство та його 

очільника, Угорщину загалом, урядові новини, онлайн-архів документів, а також 
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фото- та відеогалерею. Таким чином, урядовий портал слугує вдалим прикладом 

єдиної платформи, на якій користувач має змогу знайти ключову інформацію про 

органи влади країни та їхню діяльність. Звертаючись до онлайн-активності 

Угорщини у боротьбі з COVID-19, на основі урядового порталу також було 

відкрито окрему секцію, присвячену темі коронавірусу, проте на відміну від 

інших розглянутих подібних ресурсів, на сторінці koronavirus.gov.hu інформація 

подана тільки угорською мовою. Сторінка наповнюється новинами про пандемію, 

актуальною статистикою захворювань у країні та світі, порадами з 

індивідуального захисту та інформацією про захворювання. Користувачам також 

доступні інтерактивні карти поширення вірусу та карантинних умов (Magyar 

Kormány, 2020). 

Окремими ресурсом, за допомогою якого відбувається позиціонування 

культурно-освітнього потенціалу країни у мережі Інтернет, є сайт Інституту 

Балашші (Balassi Intézet, 2020a), на якому користувачі мають змогу знайти 

інформацію про грантові програми, курси та актуальні події і заходи установи. 

Сайт пропонує ознайомитися з історією створення інституту, програмами 

вивчення угорської мови та культури, стипендіальними проектами, а також 

містить посилання на сторінки інститутів у різних країнах світу. Додамо, що 

інститут має досить широке представлення у соціальних медіа, пропонуючи 

підписатися на свої оновлення на платформах Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube та Scribd. На платформі Scribd інститут розміщує та надає публічний 

онлайн-доступ до досліджень, статей та аналітичних робіт, проведених за його 

ініціативи або підтримки. 

Щодо інформаційно-новинних ресурсів Чехії, почнемо з веб-порталу 

czech.cz, розробленому безпосередньо з метою представлення країни у мережі 

Інтернет і реалізації ідеї “одна країна – одна веб-адреса”. Підтримкою порталу 

займається Міністерство закордонних справ разом із організацією Чеське Радіо – 

Радіо Прага. На платформі користувачам запропоновано шести мовами новини 

про роботу основних відомств, задіяних у зовнішньополітичній діяльності, таких 

як Міністерство закордонних справ, Міністерство промисловості та торгівлі, 
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Міністерство культури та Міністерство фінансів, а також розміщено інформацію 

про бізнесові, туристичні, культурні та освітні події у Чехії. Крім цього, на сайті 

публікуються статті про видатних чехів, історію країни та її мистецтво, мову, 

традиції. Таким чином, портал спрямований на широку аудиторію, пропонуючи 

для ознайомлення багатомовну тематичну інформацію, тим самим, комунікуючи з 

різними цільовими аудиторіями та популяризуючи Чехію як відкриту, розвинену, 

культурну і сучасну державу. 

Іншим проектом у групі інформаційно-новинних ресурсів є 

вузькотематичний портал CzechLit, запущений Чеським літературним центром 

(České literární centrum, 2020) англійською та чеською мовами з метою просування 

чеської літератури за кордоном і функціонуючи як інструмент цифрової та 

культурної дипломатії. Портал наповнюється новинами про чеських письменників 

та їхні нові роботи, а також інформацією про доступні гранти та програми. Серед 

англомовних засобів масової інформації Чеської Республіки, виокремимо такі 

ресурси, як Prague Post (Prague Post, 2019), Prague Daily Monitor (Prague TV, 2020), 

Prague Morning (Prague Morning, 2020) і Brno Daily (Brno Daily, 2020), які також 

виступають інструментами цифрової дипломатії Чехії, поширюючи інформацію 

про зовнішньо- та внутрішньополітичні процеси у країні. 

Серед інформаційно-новинних ресурсів Угорщини виділимо платформу 

Wow Hungary (Magyar Turisztikai Ügynökség, 2018a), розроблену дванадцяти 

мовами за підтримки Угорського туристичного агентства і представлену також у 

Facebook, Twitter та Instagram. За допомогою платформи описано туристичну 

привабливість Угорщини, зокрема подано інформацію про країну та пересування 

по ній, поради для подорожей, особливі місця, які варто відвідати, а також 

розваги під час подорожі. Відзначимо окрему медіасекцію, в якій користувачі 

можуть знайти підбірку надихаючих відеороликів про Угорщину. Цікавим 

проектом у рамках цієї платформи є секція 360° Tour (Magyar Turisztikai 

Ügynökség, 2018b), яка містить інтерактивну карту Угорщини та пропонує 

користувачам онлайн-подорож відомими містами і регіонами країни. Цей проект 

наближає ресурс до інтерактивних платформ, проте загалом Wow Hungary все ж 
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виконує інформативну функцію для закордонної аудиторії. Іншим прикладом 

інформаційно-новинних ресурсів Угорщини є веб-сайт About Hungary (Cabinet 

Office of the Prime Minister of Hungary, 2020), що виступає офіційним блогом 

прем’єр-міністра, створеним у 2013 році. На сайті англійською мовою 

публікуються новини та актуальні статті, промови і коментарі громадських діячів, 

а також інформація про реформи і державні програми. Серед угорських медіа, які 

поширюють англомовні новин про країну, можна виокремити Hungary Today 

(Hungary Today, 2020), Daily News Hungary (Daily News Hungary, 2019) і Budapest 

Business Journal (Budapest Business Journal & Business Publishing Services, 2020), 

що також дозволяє взаємодіяти з міжнародною спільнотою та інформувати її про 

зовнішньо- і внутрішньополітичні нововведення у державі. 

Досліджуючи інтерактивні платформи та онлайн-сервіси Чеської 

Республіки, схоже до Польщі та Словаччини, яскравим прикладом слугує портал 

Міжнародного радіо Прага (radio.cz) під керівництвом Чеського радіо (Czech 

Radio, 2020). На порталі доступні онлайн-трансляції англійською, французькою, 

іспанською, німецькою та російською мовами. Окрім радіопрограм, на сайті 

публікуються статті про події в Чехії, новини зі сфери бізнесу, туризму, життя 

іноземців у країні, культури, спорту та історії. Більше того, на платформі 

запропонована опція підписки на новинну розсилку від radio.cz усіма 

вищезазначеними мовами. Отже, читачі мають змогу отримувати актуальні 

оновлення про Чеську Республіку безпосередньо на свої персональні електронні 

скриньки. 

До групи інтерактивних ресурсів віднесемо проект CzechInvest, 

розроблений Агенцією з інвестицій та розвитку бізнесу Чеської Республіки за 

ініціативи Міністерства промисловості та торгівлі (Business and Investment 

Development Agency, 2020), що виступає інструментом цифрової і економічної 

дипломатії та популяризує інвестиційний потенціал Чехії. На онлайн-платформі 

CzechInvest представлено інформацію про інвестиційний клімат країни, а також 

запропоновано низку консультаційних послуг і супроводжуючої допомоги щодо 

ведення бізнесу в Чехії та участі в інвестиційних проектах. Відзначимо, що на 
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сайті доступна підписка на розсилку новин, а також міститься посилання на 

сторінку у професійній соціальній мережі LinkedIn, що є вдалим прикладом 

адаптації комунікативної діяльності у соціальних медіа до вподобань та 

пріоритетів цільової аудиторії. 

Портал CzechTourism, розроблений Міністерством регіонального розвитку, 

також належить до групи інтерактивних інструментів і спрямований на 

представлення туристичного потенціалу Чехії (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

2020). Він подає інформацію дев’яти мовами, тим самим ефективно інформуючи 

закордонну аудиторію про цікаві пам’ятки, природні та історичні місця і події, що 

варто відвідати у різних регіонах держави. Сайт виконує маркетингову і 

брендингову функції, пропонуючи окрім базової туристичної інформації, історії 

та відгуки туристів, які уже здійснили подорож до Чехії. Інтерактивною 

складовою порталу є система пошуку та вибору подорожей, маршрутів і 

розроблених планів поїздок для зацікавлених мандрівників. Для зручності 

використання інформації розроблено мобільний додаток CzechTourism з таким же 

набором функцій. Крім того, CzechTourism пропонує підписку на новини і 

поширює інформацію у соціальних медіа Instagram і Pinterest, що фокусуються на 

фото та відеоконтенті і дозволяють ефективніше позиціонувати туристичні 

можливості країни. 

До інтерактивних ресурсів віднесемо сайт Study in the Czech Republic (Czech 

National Agency for International Education, 2017), що розроблений Чеським 

національним агентством з міжнародної освіти за підтримки Міністерства освіти, 

молоді та спорту як офіційний ресурс для отримання інформації про вищу освіту 

в країні. Він інформує чеською, англійською, іспанською та китайською мовами 

про систему вищої освіти, можливості навчання і життя студентів. На сайті 

доступні такі секції, як навчання в Чехії, освітні програми, проживання та робота, 

причини обрати Чехію для навчання, а також досвід випускників. Інтерактивним 

інструментом сайту стало створення інтегрованого пошуку за навчальними 

програмам, забезпечення реєстрації та доступу до онлайн-спільноти студентів і 

випускників-амбасадорів, а також інформування про тематичні заходи для 
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учасників спільноти. При цьому проект представлено у соціальних медіа 

Facebook, YouTube і Іnstagram для більш ефективного залучення аудиторії до 

тематичної комунікації. 

Переходячи до інтерактивних ресурсів Угорщини, варто почати з 

платформи Business Hungary (Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018b), 

розробленої Угорським агентством зі сприяння експорту HEPA. Онлайн-

платформа зовнішньоекономічного співробітництва, доступна шести мовами, 

виступає сучасним каналом зв’язку для іноземних інвесторів і підприємців щодо 

обміну інформацією між угорськими та іноземними компаніями. За допомогою 

платформи Business Hungary надано доступ до бази даних, яка дозволяє малим і 

середнім компаніям координувати свої цілі з потребами національного та 

міжнародного ринків, контролювати операції в режимі реального часу, а також 

оновлювати пропозиції. На платформі доступна реєстрація, після чого користувач 

може отримувати онлайн-послуги в особистому кабінеті. Таким чином, 

платформа Business Hungary виступає вдалим прикладом інтерактивного 

інструменту щодо надання онлайн-послуг закордонній аудиторії та представлення 

інвестиційної привабливості країни. 

До інтерактивних ресурсів віднесемо також портал Угорського 

туристичного агентства NTAK (Hungarian Tourism Agency, 2019). Зокрема, 

Національний центр даних про туризм (NTAK) створено з метою підтримки 

розвитку туризму та оцифрування сектору для підвищення його 

конкурентоспроможності. На порталі представлено актуальні статистичні дані 

про туристів, наприклад, кількість мандрівників, їхнє громадянство, період 

перебування, отримані послуги та середні витрати під час подорожі. Онлайн-

платформу можна вважати бізнес-ресурсом, оскільки забезпечується реєстрація 

клієнтів за допомогою онлайн-системи, доступ до програмного забезпечення 

управління готелем, можливість обробки первинних даних, а також аналіз 

статистичної інформації для формування структурованих звітів. Таким чином, 

використання онлайн-інструментів платформи дозволяє туристичним компаніям 
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уніфікувати власну діяльність і сприяє стимулюванню інвестицій у сферу туризму 

Угорщини, позиціонуючи інноваційний бізнес-потенціал держави. 

Платформа Study in Hungary (Tempus Public Foundation, 2019), розроблена 

Громадським фондом Tempus (TPF) для позиціонування вищої освіти, обмінів і 

мобільності в Угорщині. На сайті можна знайти інформацію про систему 

навчання, курси, стипендіальні програми, а також важливі відповіді на питання 

про проживання в країні. Обмежені версії сайту також доступні арабською, 

російською, китайською та іспанською мовами. Крім того, на платформі 

розміщено такі корисні інтерактивні інструменти, як система пошуку навчальних 

програм, університетів, стипендій та онлайн-калькулятор потенційних витрат на 

проживання в Угорщині. Проаналізувавши інтерактивні онлайн-інструменти 

Угорщини, можемо зазначити, що ключовими цілями їх функціонування стало 

здійснення цифровізації консульських послуг, забезпечення електронної 

економіки і цифрової торгівлі, а також приваблення інвестицій та позиціонування 

освітньо-наукового потенціалу держави. 

У боротьбі з COVID-19 Міністерство інновацій та технологій у рамках 

Програми цифрового процвітання Угорщини заснувало проект під назвою Digital 

Connectivity, який має на меті об’єднати доступні цифрові рішення, інструменти 

та послуги та зробити їх доступними для всіх зацікавлених сторін у надзвичайній 

ситуації, спричиненій пандемією коронавірусу. Для цього було розроблено портал 

Digitális Összefogás (Digitális Jólét Program, 2020), який зібрав такі цифрові 

рішення, програми та послуги в одному місці. Цифрові рішення та послуги, 

запропоновані у рамках ініціативи, покликані допомогти вчителям, студентам, 

батькам, працівникам, роботодавцям і людям похилого віку освоїти весь спектр 

наданих державою онлайн-послуг і полегшити використання цифрових 

технологій для забезпечення функціонування країни. 

Переходячи до представлення Чеської Республіки на платформах 

соціальних медіа, почнемо з зовнішньополітичного відомства, безпосередньо 

задіяного у процесі розвитку цифрової дипломатії. Зокрема, Міністерство 

закордонних справ має власні профілі у Twitter, Facebook, YouTube, а також 
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Instagram та LinkedIn. Окремо відзначимо, що на платформі Facebook міністерство 

підтримує акаунти чеською та англійською мовами, що дозволяє активно 

взаємодіяти з зарубіжною аудиторією та наповнювати інформаційний простір 

релевантним текстовим і візуальним контентом. Додами, що офіційні веб-

сторінки та профілі у соціальних мережах закордонних представництв Чеської 

Республіки ведуться безпосередньо командами цих представництв. Крім того, у 

мережі Facebook також відкрито 38 сторінок, які представляють чеські посольства 

у різних країнах світу і ведуться мовою країни пребування або англійською. 

Також власні сторінки у Facebook мають дев’ять чеських консульських установ та 

двадцять Чеських центрів (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2017b). 

Розглядаючи мережу Twitter щодо позиціонування чеських інституцій в 

онлайн-просторі, відзначимо, що Міністерство закордонних справ має на 

платформі акаунти, які ведеться чеською та англійською мовами. Крім цього, у 

мережі представлені міністр закордонних справ, дев’ять посольств Чеської 

Республіки та деякі посли, наприклад, посли Чеської Республіки у Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, Швеції, Норвегії мають власні профілі. Відзначимо, що 

англомовна сторінка чеського Міністерства закордонних справ у Twitter має 12 

тис підписників. Що стосується змістового наповнення сторінки, то 96 % 

повідомлень містять посилання на профілі інших організацій та користувачів, 

41 % повідомлень мають хештеги, що свідчить про інтерактивність публікацій 

(Foller.me, 2020c).  

Проте водночас 96 % повідомлень є ретвітами з інших сторінок, що, схоже 

до ситуації зі словацьким відомством, та вказує на недостатній рівень створення 

власного контенту. Відтак, на відміну від Польщі, Чехія в меншій мірі 

представлена у мережі Twitter та більш активно застосовує Facebook у своїй 

зовнішньополітичній комунікації. Сторінки дипломатичних представництв у 

Twitter виступають формальним інструментом взаємодії з цільовими групами, 

оскільки використовуються пасивно без залучення аудиторії до діалогу і 

підтримки зворотного зв’язку. 
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Звертаючись до представлення Угорщини у соціальних медіа, зазначимо, 

що 62 % угорських закордонних представництв мають власні сторінки у мережі 

Facebook, аудиторія яких складає приблизно від 1,5 тис до 18 тис підписників 

(Klausz, 2018). Міністерство закордонних справ та торгівлі Угорщини, в свою 

чергу, має власні сторінки на платформі Facebook та YouTube, а також свій RSS-

канал. Зауважимо, що, з проаналізованих у рамках дослідження 

зовнішньополітичних відомств, Міністерство закордонних справ та торгівлі 

Угорщини є єдиним, яке не представлене у мікроблозі Twitter. При цьому на 

власній сторінці у YouTube міністерство зібрало аудиторію з 13 тис підписників, а 

у Facebook – 178 тис читачів. Проте новини у профілі Facebook подаються 

переважно угорською мовою, тому цей канал і створення сторінки у Twitter 

можуть стати потенційними напрямами зовнішньополітичної комунікації 

Угорщини з міжнародною спільнотою. 

Дослідивши програмно-інституціональну основу розвитку цифрової 

дипломатії Чехії та Угорщини і практичне використання її інструментів через 

вивчення офіційних веб-сайтів владних структур країн, інформаційно-новинних 

ресурсів, інтерактивних платформ і сторінок у соціальних медіа, можна 

узагальнити, що в обох державах формуються засади цифрової дипломатії через 

реалізацію положень низки державних програм і стратегій у сфері цифровізації 

країн, а також діяльність політичних інституцій, задіяних у забезпеченні 

зовнішньо- і внутрішньополітичних ініціатив держав. Проте у Чехії та Угорщині, 

як і в Україні, Польщі та Словаччині, не розроблено цілісної програми у сфері 

цифрової дипломатії, де було б описано стратегію позиціонування держави у 

онлайн-просторі та урегульовано онлайн-діяльність державних органів, 

політичних діячів і недержавних організацій, які також представляють країни у 

мережі Інтернет. 

Зауважимо, що реалізовані онлайн-проекти у Чехії та Угорщині охоплюють 

такі тематичні напрями позиціонування держав серед міжнародної спільноти, як 

політичну, економічну, інвестиційну, туристичну, культурну та освітньо-наукову 

сфери, та дозволяють ефективніше комунікувати з цільовими групами. 
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Встановлено, що на досліджених онлайн-ресурсах обох держав застосовуються 

різні формати представлення інформації, зокрема текстові повідомлення, фото- і 

відеоматеріали, інфографіка та інтерактивні онлайн-послуги, що забезпечує 

належний рівень залучення користувачів до споживання зовнішньополітичної 

інформації. Додамо, що у Чехії і Угорщині, як і в Польщі та Словаччині, цифрова 

дипломатія розглядається як додатковий засіб досягнення цілей публічної, 

культурної та економічної дипломатії, які виступають головними напрямами 

забезпечення зовнішньополітичної комунікації досліджених країн. 

 

 

3.3. Прикладний вимір забезпечення ефективності комунікації 

інструментами цифрової дипломатії Україною і досліджуваними 

європейськими країнами-сусідами 

 

 

Прикладне вивчення особливостей забезпечення комунікації інструментами 

цифрової дипломатії України і досліджуваних європейських країн-сусідів було 

здійснено за допомогою професійної аналітичної системи SimilarWeb, що 

дозволило дослідити ефективність функціонування онлайн-ресурсів України, 

Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини для просування зовнішньополітичних 

ініціатив держав. Для проведення аналізу перевагу надано провідним онлайн-

ресурсам країн, що охоплюють політичну, економічну, туристичну і культурно-

освітню сфери і спрямовані на підтримку і забезпечення міжнародної та 

регіональної взаємодії досліджуваних акторів. 

Для вивчення ефективності використання інструментів цифрової дипломатії 

України обрано офіційний веб-сайт Міністерства закордонних справ (mfa.gov.ua), 

інвестиційну платформу UkraineInvest.com, онлайн-ресурс про подорожі 

(ukraine.com) та освітню платформу StudyinUkraine.gov.ua.  

Для дослідження ефективності інструментів цифрової дипломатії Польщі 

проаналізовано сайт Міністерства закордонних справ на основні урядового 
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порталу (gov.pl/web/diplomacy), веб-сайт про Польщу (polska.pl), інвестиційну 

платформу Biznes.gov.pl, веб-сайт Польського радіо (polskieradio.pl), освітню 

платформу Go-Poland.pl та сайт про подорожі країною (poland.travel).  

Для дослідження ефективності інструментів цифрової дипломатії 

Словаччини обрано офіційний сайт Міністерства закордонних справ (mzv.sk), 

інвестиційну платформу SlovakTrade.sk і сайт Словацького радіо (enrsi.rtvs.sk).  

Серед онлайн-ресурсів, задіяних для забезпечення ефективності 

використання інструментів цифрової дипломатії Чехії, проаналізовано веб-сайт 

Міністерства закордонних справ (mzv.cz), сторінку Чеського радіо (radio.cz), 

платформу про туризм CzechTourism.cz і платформу про інвестиції 

CzechInvest.org.  

Для характеристики ефективності інструментів цифрової дипломатії 

Угорщини обрано офіційну сторінку Міністерства закордонних справ на 

платформі уряду (kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade), інвестиційну 

платформу (businesshungary.mfa.gov.hu), освітній ресурс StudyinHungary.hu та 

сайт про подорожі (wowhungary.com). 

Додамо, що аналіз ефективності комунікації через використання 

інструментів цифрової дипломатії Україною і досліджуваними європейськими 

країнами-сусідами здійснено упродовж листопада-грудня 2019 року і січня 

2020 року за такими напрямами, як встановлення кількісних показників 

зацікавленості аудиторії щодо представленої тематичної інформації та визначення 

особливостей використання обраних ресурсів; виявлення способів розширення 

аудиторії обраних сайтів; і встановлення географічних характеристик аудиторії 

досліджуваних онлайн-платформ. 

Рівень охоплення аудиторії обраними веб-ресурсами встановлено за 

допомогою визначення кількісних показників зацікавленості користувачів щодо 

представленої тематичної інформації та особливостей використання онлайн-

платформ упродовж місяця і кварталу. Зокрема, найбільш відвідуваним 

українським ресурсом виявився сайт Міністерства закордонних справ України 
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(mfa.gov.ua), аудиторія якого складається з 1 млн користувачів щомісяця і який 

поширює найбільш змістовну інформацію.  

Середній рівень відвідувань (близько 39 тис) стабільно отримує туристична 

платформа ukraine.com, де розміщено дані для іноземної аудиторії, що бажає 

подорожувати Україною. Освітня платформа studyinukraine.gov.ua охоплює 

приблизно 8 тис користувачів щомісяця, тоді як інвестиційний ресурс 

UkraIneinvest.com отримує найнижчу кількість відвідувань – близько 2 тис 

(табл. 1). 

Зауважимо, що позиціонування освітнього та інвестиційного потенціалу 

України виступає одним зі зовнішньополітичних пріоритетів держави, посилення 

чого сприятиме трансформації взаємодії як на рівні досліджуваних європейських 

країн-сусідів, так і у рамках міжнародної співпраці. Туристичний напрям 

представлення України також потребує удосконалення, що може бути здійснено 

за допомогою надання якісних онлайн-послуг, доступних не лише англійською 

мовою. 

Відзначимо, що користувачі, які знайомляться з інформацією на сайтах 

ukraineinvest.com та ukraine.com, використовують переважно стаціонарний 

комп’ютер, оскільки відвідують сайти, знаходячись на роботі або вдома, що 

пов’язано з тематичним наповненням сторінок даними про інвестиції та подорожі. 

На портали mfa.gov.ua та studyinukraine.gov.ua відвідувачі здебільшого заходять з 

мобільних пристроїв, що також залежить від змістовного наповнення ресурсів, 

наприклад, використання мобільних версій сайтів для отримання швидкого 

доступу до інформації про візи або освітні програми.  

Додамо, що обидва ресурси mfa.gov.ua та studyinukraine.gov.ua мають 

окрему мобільну версію, щоб забезпечити зручне користування даними. При 

цьому удосконалення мобільних версій, досліджуваних українських веб-ресурсів, 

за допомогою надання можливості отримувати необхідні онлайн-послуги 

додатково розширить аудиторію порталів і дозволить ефективніше комунікувати з 

міжнародною та регіональною громадськістю щодо роз’яснення 

зовнішньополітичних ініціатив України. 
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Таблиця 1 

Кількісні показники зацікавленості та поведінки аудиторії 

на досліджуваних українських онлайн-платформах 
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mfa.gov.ua 970684 2912000 34.14% 65.86% 2 хв 46 с 2.84 

App-
Store 

Google 
Play 

ukraineinvest.com 2100 5966 75.42% 24.68% 2 хв 12 с 2.55 - 

ukraine.com 39721 117163 90.26% 9.74% 3 хв 41 с 2.54 - 

studyinukraine.gov.ua 8140 24419 44.79% 55.21% 2 хв 28 с 2.86 - 

 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Таким чином, хоча рівень охоплення аудиторії обраних веб-ресурсів 

України можна вважати недостатнім, проте за показниками часу проведеного на 

онлайн-платформах (табл. 1) встановлено, що користувачі цікавляться 

розміщеною на них інформацією, а тому змістовніше наповнення ресурсів 

дозволить підвищити рівень комунікації України з досліджуваними 

європейськими країнами-сусідами і міжнародною громадськістю. Зокрема, 

користувачі під час відвідування проаналізованих онлайн-ресурсів знайомляться з 

більше, ніж двома сторінками, що свідчить про відповідність інформації темам, 

визначеним на головній сторінці платформ. Крім того, на всіх сайтах тривалість 



153 

відвідування перевищує дві хвилини, що вказує на зацікавленість аудиторії та 

релевантність інформації. Зауважимо, що ресурс ukraine.com має найбільшу 

середню тривалість сесії перебування користувача на сайті, яка складає майже 

чотири хвилини, що свідчить про високий рівень зацікавленості туристичною 

темою, наявність запиту на більшу кількість інформації і ймовірність розширення 

платформи. 

 У Польщі найпопулярнішим за кількістю відвідувань ресурсом став сайт 

Міністерства закордонних справ (gov.pl/web/diplomacy), аудиторія якого налічує 

3,7 млн користувачів, чому сприяє широка змістовна направленість порталу та 

інтегрованість з урядовою платформою, що забезпечує додаткову 

взаємопов’язаність ресурсів і відвідувань. Сайт Польського радіо (polskieradio.pl.) 

охоплює 3,1 млн відвідувачів, що також пояснюється багатомовністю онлайн-

платформи і різноспрямованим контентом. Наступним порталом за кількістю 

відвідувань (близько 1,3 млн користувачів) є інвестиційна платформа 

biznes.gov.pl, популярність якої співпадає з розвитком стратегічного 

зовнішньополітичного напряму держави щодо залучення інвестицій та сприяння 

розвитку іноземного бізнесу в державі. Від 40 до 50 тис осіб складає аудиторія 

платформ poland.travel, go-poland.pl та polska.pl, які інформують про культурний, 

освітній і туристичний потенціал країни (табл. 2). 

Встановлено, що офіційні сторінки gov.pl/web/diplomacy та biznes.gov.pl 

переважно відвідують користувачі стаціонарних комп’ютерів, платформу про 

подорожі go-poland.pl та сайт Польського радіо (polskieradio.pl) – майже однаково 

як з мобільних, так і стаціонарних пристроїв, тоді як ресурси poland.travel та 

polska.pl користуються більшою популярністю серед поціновувачів мобільних 

пристроїв. Виявлені дані пов’язані з особливостями сучасного споживання 

онлайн-контенту та вказують на важливість розробки мобільних версій сайтів для 

ефективної комунікації з регіональною і міжнародною громадськістю. Зокрема, 

ресурс go-poland.pl має обмежену мобільну версію, яка потребує доопрацювання 

для зручності користування платформою з мобільних пристроїв, при цьому 
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портали polskieradio.pl, poland.travel та polska.pl пропонують зручні мобільні 

версії сайтів. 

Таблиця 2 

Кількісні показники зацікавленості та поведінки аудиторії 

на досліджуваних польських онлайн-платформах 
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gov.pl/web/diplo
macy 3708000 11120000 65.44% 34.56% 2 хв 6 с 2.45 

AppStore
Google 

Play 
biznes.gov.pl 1301000 3903000 73.85% 26.15% 2 хв 43 с 2.76 - 
poland.travel 53631 160893 28.15% 71.85% 1 хв 16 с 1.75 - 
go-poland.pl 46249 138746 47.09% 52.91% 2 хв 48 с 2.26 - 

polska.pl 41578 124734 35.06% 64.94% 53 с 1.54 - 

polskieradio.pl 3119000 9358000 57.26% 42.74% 2 хв 55 с 2.71 
AppStore
Google 

Play 
 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Серед польських ресурсів найменше часу користувачі проводять на сторінці 

polska.pl, переглядаючи у середньому 1,5 сторінки, що демонструє потенціал для 

росту і вказує на необхідність перегляду інструментів взаємодії з аудиторією 

через додаткове розміщення інформації про ресурс на тематичних онлайн-

майданчиках і оновлення форм подачі інформації. Схожі рекомендації стосуються 

туристичної платформи poland.travel, середня тривалість сесії на якій трохи 

більше однієї хвилини.  
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При цьому інші досліджувані платформи користуються більшою 

популярністю серед відвідувачів, які проводять на сайтах більше двох хвилин і 

переглядають більше двох сторінок за сесію, що свідчить про відповідність 

наповнення ресурсу потребам користувачів. Встановлено, що туристично-

іміджеві портали Польщі polska.pl і poland.travel потребують змістовного і 

функціонального оновлення або об’єднання зі схожою туристичною платформою 

go-poland.pl, оскільки метою діяльності названих веб-ресурсів є популяризація 

туристичної привабливості країни. 

Щодо Словаччини, то найбільшим за кількістю відвідувань став веб-сайт 

Міністерства закордонних справ, який також відзначається стабільним рівнем 

зростання аудиторії до 170 тис осіб. Зазначимо, що сайт Словацького радіо 

(enrsi.rtvs.sk) та інвестиційної платформи (slovaktrade.sk) мають невисокі 

показники охоплення аудиторії – відповідно 3 тис та 1,8 тис користувачів, що 

свідчить про необхідність активнішого просування цих платформ, а також про 

можливий потенціал зростання (табл. 3).  

При цьому ці ж платформи найчастіше відвідуються зі стаціонарних 

комп’ютерів, тоді як офіційний сайт Міністерства закордонних справ (mzv.sk) 

користується популярністю у користувачів мобільних пристроїв, підтверджуючи 

тенденцію до схильності користувачів отримувати інформацію за допомогою 

зручних мобільних версій сайтів. 

Крім цього, сайт зовнішньополітичного відомства Словаччини має 

найбільший рівень залученості аудиторії, в середньому користувач сайту 

переглядає більше трьох сторінок і проводить майже чотири хвилини, 

ознайомлюючись з контентом. Середній результат охоплення громадськості 

демонструє сайт Словацького радіо (enrsi.rtvs.sk), проте зауважимо, що з огляду 

на специфіку ресурсу і тривалість радіопрограм, зафіксований показник 

перебування користувачів на сайті може сприяти подальшій популяризації 

змістовного наповнення ресурсу.  

Відзначимо, що інвестиційний ресурс slovaktrade.sk потребує оновлення 

інформації, яка б стала корисною для цільової аудиторії, оскільки наразі 
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користувачі переглядають дещо більше однієї сторінки упродовж відвідування, не 

знайомлячись з розміщеними даними сторінки і залишаючись на сайті близько 

сорока секунд (табл. 3). 

Таблиця 3 

Кількісні показники зацікавленості та поведінки аудиторії 

на досліджуваних словацьких онлайн-платформах 
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mzv.sk 170320 510959 48.82% 51.18% 3 хв 51 с 3.25 
AppStore 
Google 

Play 
slovaktrade.sk 1850 5100 89.12% 10.88% 42 с 1.10 - 
enrsi.rtvs.sk 3010 8989 62.12% 38.88% 1 хв 33 с 2.09 - 

 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

  

Дослідження чеських онлайн-ресурсів, спрямованих на покращення 

комунікації інструментами цифрової дипломатії, свідчить, що сайт Чеського радіо 

(radio.cz) має найвищий рівень охоплення аудиторії, що вказує на сформовану 

репутацію ресурсу як надійного джерела інформації про країну. Наступним за 

рівнем охоплення аудиторії став веб-сайт зовнішньополітичного відомства Чехії 

(mzv.cz) із невеликим відривом упродовж місяця, проте дещо меншою сумарною 

аудиторією за досліджуваний квартал. Змістовне наповнення обох ресурсів 

відрізняється інформативністю та інтерактивною взаємодією з різними цільовими 

групами.  
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Серед вузькопрофільних ресурсів найбільше відвідувань має інвестиційна 

платформа czechinvest.org, що пов’язано з акцентом на розвитку цифрової 

економіки, інвестицій і міжнародної торгівлі на державному рівні. Найнижчий 

рівень охоплення аудиторії має туристична платформа czechtourism.cz, що вказує 

на необхідність популяризації ресурсу у мережі Інтернет (табл. 4).  

Водночас середній час перебування користувачів на туристичному сайті 

czechtourism.cz складає майже сім хвилин, що є вдалим прикладом зосередження 

на одному ресурсі невеликої, проте зацікавленої, аудиторії, для якої сформовано 

спеціальний контент для підтримки ефективної комунікації. 

Високі показники залученості аудиторії має також сайт Міністерства 

закордонних справ Чехії, де користувачі проводять близько чотирьох хвилин, 

знайомлячись з інформацією. Додамо, що це найвищий сумарний результат серед 

досліджуваних сайтів зовнішньополітичних відомств України, Польщі, Словаччини і 

Угорщини.  

Досить висока зацікавленість аудиторії спостерігається також на платформах 

czechinvest.org та radio.cz, а тому відзначимо чеські ресурси як найбільш розвинуті 

щодо створення спеціального контенту для різних аудиторій та здійснення 

ефективної онлайн-комунікації з ними, як на міжнародному, так і регіональному 

рівні. 

Відзначимо, що з такими чеськими порталами, як mzv.cz, czechinvest.org та 

czechtourism.cz, як правило, користувачі знайомляться використовуючи 

комп’ютери і лише сайт Чеського радіо (radio.cz) має перевагу серед 

прихильників мобільних пристроїв, які бажають оперативно отримувати 

інформацію про країну. Додамо, що сайт Чеського радіо має також зручну 

мобільну версію для читання новин і прослуховування радіопрограм. 

Інформативність, досліджених чеських онлайн-платформ, є досить високою, а 

тому аудиторія проявляє зацікавленість до контенту, що дозволяє підвищувати 

ефективність поширення важливої інформації для урядових інституцій країн і 

сприяти розвитку міжнародної і регіональної взаємодії держави. 
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Таблиця 4 

Кількісні показники зацікавленості та поведінки аудиторії 
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mzv.cz 445538 1336000 60.39% 39.61% 4 хв 8 с 4.10 
AppStore
Google 

Play 

czechinvest.org 21745 65234 69.58% 30.42% 2 хв 45 с 3.13 
AppStore 
Google 

Play 
czechtourism.cz 7379 22137 63.74% 36.26% 6 хв 48 с 5.87 AppStore 

radio.cz 570078 1710000 42.31% 57.69% 2 хв 1 с 2.11 - 
 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Вивчаючи портал угорського Міністерства закордонних справ 

(kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trad), зауважимо, що, як і сайти 

зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Чехії, він має найбільшу 

кількість відвідувань за досліджуваний квартал із незначним зниженням кількості 

відвідувань упродовж місяця. Крім того, як і у випадку з Польщею, сайт 

розміщено на платформі урядового порталу, що додатково сприяє зростанню 

відвідуваності ресурсу. Другим за рівнем охоплення аудиторії став освітній 

портал studyinhungary.hu, що свідчить про високу зацікавленість іноземних 

громадян можливостями навчання в Угорщині та ефективну зовнішньополітичну 

комунікацію щодо освітньо-наукової привабливості країни. Середній і стабільний 
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рівень кількості відвідувачів має туристичний сайт wowhungary.com, тоді як 

інвестиційна платформа businesshungary.mfa.gov.hu отримала найнижчі показники 

і, відповідно, потребує подальшого удосконалення з метою покращення взаємодії 

зі зовнішньою і внутрішньою аудиторією (табл. 5). 

Серед угорських платформ, схоже до Польщі, сайт зовнішньополітичного 

відомства (kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade) та інвестиційна 

платформа businesshungary.mfa.gov.hu відвідуються найчастіше зі стаціонарних 

комп’ютерів. Освітній ресурс studyinhungary.hu показує розподіл майже порівну 

між користувачами зі стаціонарних комп’ютерів і мобільних пристроїв. При 

цьому туристичною платформою wowhungary.com користуються переважно з 

мобільних засобів комунікації, що підкріплюється тенденцію до популярності 

мобільних ресурсів серед сучасних мандрівників. 

Таблиця 5 

Кількісні показники зацікавленості та поведінки аудиторії 

на досліджуваних угорських онлайн-платформах 
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kormany.hu/en/mi
nistry-of-foreign-
affairs-and-trad 

674124 2022000 68.01% 31.99% 4 хв 24с 3.24 

App-
Store 

Google 
Play 

wowhungary.com 31004 93011 3.47% 96.53% 17 с 1.68 - 
businesshungary. 

mfa.gov.hu 1820 5120 81.56% 18.44% 53 с 1.25 - 

studyinhungary.hu 339216 1017000 45.01% 54.99% 4 хв 59с 3.20 - 
Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 
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За часом перебування користувачів на досліджуваних угорських онлайн-

платформах можна відзначити веб-сайт зовнішньополітичного відомства і 

освітню платформу studyinhungary.hu, тривалість відвідування яких складає 

більше чотирьох хвилин. Зазначимо, що за досліджуваними кількісними 

показниками охоплення аудиторії платформа studyinhungary.hu виступає одним із 

найпотужніших майданчиків для представлення країни в онлайн-просторі завдяки 

перетину інтересів користувачів і фокусу держави на освітній сфері. Натомість 

платформи wowhungary.com та businesshungary.mfa.gov.hu з нижчими 

показниками залученості громадськості та меншою аудиторією вказують на 

необхідність більш активного їхнього розвитку та пошуку особливого підходу до 

взаємодії з цільовою аудиторією. 

Проаналізувавши кількісні показники зацікавленості аудиторії України, 

Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини щодо представленої тематичної 

інформації та особливостей використання досліджуваних політичних, 

економічних, туристичних і культурно-освітніх веб-ресурсів, зауважимо, що 

відвідуваність онлайн-ресурсів з комп’ютерів чи мобільних пристроїв залежить 

від зручності використання інтерфейсу; особливості ознайомлення з розміщеною 

інформацією також залежать від пристроїв, які користувачі використовують для 

доступу до мережі Інтернет; середня тривалість відвідуваності сайтів і кількість 

переглянутих сторінок демонструють рівень зацікавленості користувачів 

тематичною інформацією та відповідність формату представлення даних 

інтересам цільової аудиторії. 

Додамо, що серед 21 дослідженого веб-сайту вісім мають окремі мобільні 

додатки, представлені на різних платформах, зокрема один додаток розроблено 

для підтримки діяльності Міністерства закордонних справ України, два – для 

забезпечення роботи зовнішньополітичного відомства Польщі і популяризації 

Польського радіо, один – для позиціонування дипломатичної служби Словаччини, 

три – для просування зовнішньополітичного, інвестиційного та туристичного 

потенціалу Чехії та один – для реалізації зовнішньополітичних ініціатив 



161 

Угорщини. У цілому зростання тривалості використання мобільних пристроїв, 

трансформація способів споживання контенту і взаємодії в мережі Інтернет 

спонукатимуть Україну, Польщу, Словаччину, Чехію та Угорщину до розробки 

тематичних мобільних додатків для полегшення зовнішньо- та 

внутрішньополітичної комунікації з громадськістю як на міжнародному, так і 

регіональному рівні. 

З метою виявлення способів розширення аудиторії обраних політичних, 

економічних, туристичних і культурно-освітніх сайтів України, Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини досліджено способи доступу до онлайн-

платформ, які використовуються для отримання інформації. У цілому доступ до 

платформ може бути поділений на органічний і платний: органічний доступ – це, 

коли користувачі знають про адресу онлайн-ресурс і відразу здійснюють перехід 

на сайт, знаходять веб-сайт через пошукові системи і переходять на нього, 

отримують дані про наявність веб-ресурсів з соціальних мереж і також відвідують 

портал або здійснюють перехід по реферальному посиланню на іншому сайті і з 

розсилки електронною поштою. Платний доступ до онлайн-платформ означає, що 

користувач здійснює перехід на ресурс з оплачених майданчиків, тобто коли 

власники сайту здійснюють платну оптимізацію пошукових результатів про їхній 

портал, розміщають тематичну рекламу на інших сайтах або соціальних мережах. 

Встановлено, що найпопулярнішим способом ознайомлення з інформацією 

на проаналізованих веб-сайтах є знаходження їх через пошукові системи і 

подальший перехід на них (рис. 4-8), тобто 76 % (16 з 21) веб-сайтів отримують 

більше 50 % відвідувань з пошукових систем. У цьому випадку характерними 

рисами аудиторії виступають зацікавленість темою і вмотивованість знайти 

достовірну інформацію і якісне джерело, тому такий спосіб доступу до даних 

демонструє перспективні можливості розширення аудиторії платформ. Зокрема, 

надання багатомовних онлайн-послуг і покращення візуалізації розміщених даних 

дозволить досліджуваним веб-ресурсам покращити сприйняття економічного, 

туристичного і культурно-освітнього потенціалу України, Польщі, Словаччини, 

Чехії та Угорщини як регіональною, так і міжнародною громадськістю. 
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Рис. 4. Способи доступу аудиторії 

до досліджуваних українських онлайн-платформ, % 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 
 

 Відзначимо, що близько 30 % аудиторії, а на деяких угорських ресурсах 

близько 70 % (рис. 5), припадає на прямі відвідування, тобто користувачі знають 

про адресу онлайн-ресурс і відразу здійснюють перехід на сайт (рис. 4-8). Така 

взаємодія з онлайн-порталами свідчить про їх позитивну репутацію, довіру до них 

та обізнаність про діяльність інституцій, які підтримують контент, оскільки такі 

користувачі не формують ключовий запит у пошукових системах або соціальних 

платформах, а відразу заходять на сайт організації або тематичний веб-ресурс, що, 

як правило, характеризується високою лояльністю серед користувачів. 

 
Рис. 5. Способи доступу аудиторії 

до досліджуваних угорських онлайн-платформ, % 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 
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Щодо прямого доступу аудиторії до угорських онлайн-платформ, 

зауважимо, що, якщо близько 62 % аудиторії знають безпосередньо адресу 

ресурсу studyinhungary.hu, то це свідчить про релевантне якісне онлайн-

позиціонування освітнього веб-сайту Угорщини з огляду на додатково 

проаналізовані характеристики, тоді як у випадку businesshungary.mfa.gov.hu 

такий показник пояснюється вузькою обізнаністю про ресурс і вказує на 

необхідність популяризації доступу аудиторії на інших онлайн-майданчиках, 

оскільки пошуковий доступ складає близько 11 %, що свідчить про невисоку 

поінформованість громадськості про функціонування порталу. Від 20 до 40 % 

прямих відвідувань мають також польський сайт polskieradio.pl (рис. 6) та чеський 

ресурс czechtourism.cz (рис. 7), що свідчить про їхню популярність та 

авторитетність серед цільових аудиторій. Для інших розглянутих веб-сайтів, 

прямий доступ до інформації є здебільшого допоміжним способом розширення 

аудиторії та складає у середньому близько 14–25 %, тому можливим 

інструментом підвищення показника є ознайомлення регіональної і міжнародної 

громадськості про функціональні переваги ресурсів. 

 

 
Рис. 6. Способи доступу аудиторії 

до досліджуваних польських онлайн-платформ, % 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 



164 

Зауважимо, що виявлено середній рівень залучення аудиторії до обраних 

веб-ресурсів за допомогою соціальних медіа, проте такі переходи демонструють 

довіру до джерел, оскільки користувачі відвідують веб-сайт за рекомендацією 

мережевих друзів або компаній у власній стрічці новин (рис. 4-8). Додамо, що 

угорський ресурс wowhungary.com (рис. 5) має близько 62 % переходів зі 

соціальних медіа, проте детальний аналіз платформи за кількісними і якісними 

характеристиками показав недостатній рівень зацікавленості аудиторії 

розміщеною інформацією, яка або випадково переходить на ресурс або не 

знаходить релевантну інформацію і відразу залишає веб-сайт. Тому для 

підвищення ефективності взаємодії з аудиторією перспективним можна вважати 

перегляд груп і акаунтів у соціальних медіа, де розміщується інформація про сайт 

з метою підбору релевантної зацікавленої онлайн-спільноти. 

 
Рис. 7. Способи доступу аудиторії 

до досліджуваних чеських онлайн-платформ, % 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Щодо інших досліджуваних сайтів України, Польщі, Словаччини, Чехії та 

Угорщини, то відмічається менш активне використання сторонніх акаунтів у 

соціальних мережах (2-5 % переходів), що пояснюється залученням аудиторії до 
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позиціонування їхньої діяльності через власні сторінки у соціальних мережах і 

забезпеченням переходу з них на веб-сайти для отримання детальної інформації. 

Виділимо словацький (enrsi.rtvs.sk), польський (polska.pl) та угорські сайти 

(kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade і studyinhungary.hu) як приклади 

ресурсів, які докладають зусиль щодо власної популяризації і отримання 

переходів з соціальних медіа на власні веб-портали. Таким чином, соціальні медіа 

виступають перспективним способом розширення аудиторії, обраних політичних, 

економічних, туристичних і культурно-освітніх сайтів України, Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини. 

 
Рис. 8. Способи доступу аудиторії 

до досліджуваних словацьких онлайн-платформ, % 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Щодо переходів по реферальному посиланню на інший сайт, то лише 19 % 

проаналізованих ресурсів мають значний відсоток таких відвідувань (рис. 4-8). 

Зокрема, сайт польського Міністерства закордонних справ (gov.pl/web/diplomacy) 

отримує більше 12 % відвідувань з таких польських державних сайтів і платформ, 

як moj.gov.pl, obywatel.gov.pl та epuap.gov.pl. Іншим прикладом може слугувати 

сайт Словацького радіо (enrsi.rtvs.sk), на який більше 10 % користувачів 

переходять з rtvs.sk, сторінки телекомпанії, до якої входить радіо. Відвідування з 

електронної пошти теж складають невисокий відсоток від загального об’єму, 

проте відзначимо чеські платформи mzv.cz, czechinvest.org, czechtourism.cz, які 
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отримують від 3 % до 5 % відвідувачів після ознайомлення з розсилкою новин 

електронною поштою, що свідчить про якісно сформовані повідомлення і листи. 

Щодо розміщення платної реклами на інших сайтах або соціальних 

мережах, то виявлено лише два ресурси, які здійснюють цей процес і потребують 

удосконалення подальшого просування у медіапросторі. Так, словацька 

інвестиційна платформа slovaktrade.sk використовує платне просування у 

пошукових системах, а угорський туристичний портал wowhungary.com 

застосовує інструменти онлайн-реклами (рис. 4-8). Додамо, що платний спосіб 

поширення інформації про економічний, туристичний і культурно-освітній 

потенціал України, Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини може сприяти 

швидкому та ефективному розширенню регіональної і міжнародної аудиторії у 

поєднанні з органічними способами доступу до онлайн-платформ. 

Встановлено, що географічні характеристики аудиторії деяких 

досліджуваних онлайн-платформ, внаслідок тривання процесу їхнього 

становлення, не охоплюються аналітичною системою SimilarWeb, тому на 

представлених нижче рисунках (рис. 9–13) такі онлайн-платформи не 

відображено. Додамо, що географічний розподіл аудиторії демонструє як наявне, 

так і перспективне регіональне охоплення цільових груп. Оскільки визначення 

географічних характеристики осіб, які цікавлять інформацією на онлайн-ресурсах, 

дозволяє усвідомити потреби трансформації змістовного наповнення і 

передбачити особливості подання багатомовного контенту. 

У цілому популярність ресурсів серед аудиторії дозволяє також зрозуміти 

відповідність мети розробки ресурсу справжньому інформаційному попиту на 

регіональному і міжнародному рівнях. Виходячи з цих даних, зазначимо, що 

загалом інформацією, яку представляє Україну в онлайн-просторі, найбільше 

цікавляться громадяни США, Німеччини, Польщі і Росії (рис. 9). Найвищий 

інтерес до інвестиційної сфери проявляють користувачів з США, а до освітньої 

сфери – користувачі з Росії та Білорусі. Додамо, що географічний розподіл 

аудиторії українських ресурсів вказує на недостатню ефективність залучення 
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закордонних цільових груп до комунікації, оскільки більшість аудиторії на 

досліджуваних веб-сайтах припадає на Україну. 

 

 

 
 

Рис. 9. Географічний розподіл аудиторії  

для досліджуваних українських онлайн-платформ 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Щодо Польщі, то встановлено, що найбільший інтерес до інформації про 

країну загалом проявляють громадяни Німеччини, Великої Британії та США, 

дещо менше – громадяни України та Туреччини (рис. 10). Залученість аудиторії за 

тематичним наповненням ресурсів виявилась найвищою в Україні щодо 

інвестиційної діяльності з польськими компаніями, у Великій Британії щодо 

туризму до Польщі, у Індії щодо можливостей навчання в польських 

університетах і у Німеччині щодо новинних повідомлень польських медіа. Отже, 

до досліджуваних польських онлайн-ресурсів інтерес проявляють громадяни 

різних країн світу через усвідомлення перспектив різногалузевої співпраці. Як і у 

випадку з Україною, спостерігається високий відсоток користувачів з Польщі, які 
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знайомляться з інформацією на проаналізованих ресурсах, виключення складають 

лише туристична платформа poland.travel та освітній портал go-poland.pl, де 

польська аудиторія складає близько 30 %. Таким чином, комунікація Польщі зі 

закордонною громадськістю щодо туристичних і освітніх можливостей країни є 

прикладом більш ефективної взаємодії. 

  

  

  
Рис. 10. Географічний розподіл аудиторії  

для досліджуваних польських онлайн-платформ 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Інформацією про Словаччину найбільше цікавляться користувачі з Великої 

Британії, Туреччини, Чехії, України та США. Особливістю досліджуваних 
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словацьких онлайн-платформ стало те, що більше третини аудиторії Словацького 

радіо складають громадяни США, а портал slovaktrade.sk при невеликому об’ємі 

аудиторії відрізняється чіткою зовнішньополітичною спрямованістю, так як 

отримує більше 60 % відвідувань з Великої Британії, більше 30 % – з Туреччини 

та більше 4 % – з України. Таким чином, інформацією на словацькій 

інвестиційній платформі, на відміну від вищерозглянутих українських і польських 

інвестиційних онлайн-ресурсів, цікавиться регіональна бізнес-громадськість. 

 

 

  
Рис. 11. Географічний розподіл аудиторії  

для досліджуваних словацьких онлайн-платформ 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Встановлено, що найвищий інтерес до Чехії проявляють громадяни Росії, 

Німеччини, США та України, зокрема у сфері інвестицій найбільш зацікавлені 

російські, а у сфері туризму – американські користувачі, тоді як до новинного 

контенту проявляють інтерес жителі Німеччини і Франції. Крім того, 

географічний розподіл аудиторії, як і в Україні та Польщі, відображає найбільший 
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відсоток користувачів з Чехії, що свідчить про необхідність більш активного 

приваблення іноземних відвідувачів на чеські сайти. 

 

  

  
Рис. 12. Географічний розподіл аудиторії 

для досліджуваних чеських онлайн-платформ 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Інформація про Угорщину має найбільшу популярність серед користувачів з 

США, Польщі, Німеччини і Франції. Виявлено, що питаннями туризму 

найчастіше цікавляться громадяни Польщі, а навчанням в Угорщині – громадяни 

Пакистану. Більше того, невеликий інформаційний ресурс про подорожі 

wowhungary.com за географічним розподілом відвідувачів відповідає ідеї 

створення для підтримки комунікації з аудиторією, а також потужний освітній 

ресурс studyinhungary.hu має більшість користувачів з інших країн, що вказує на 

його ефективність представлення Угорщини як привабливого місця для навчання 

та міжнародного освітньо-наукового обміну. 
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Рис. 13. Географічний розподіл аудиторії  

для досліджуваних угорських онлайн-платформ 

Джерело: складено автором за даними SimilarWeb. 

 

Таким чином, проаналізувавши основні онлайн-ресурси України і 

європейських країн-сусідів за такими напрямами, як встановлення кількісних 

показників зацікавленості аудиторії щодо представленої тематичної інформації та 

визначення особливостей використання обраних ресурсів, виявлення способів 

розширення аудиторії обраних сайтів і встановлення географічних характеристик 

аудиторії онлайн-платформ, можемо зазначити, що веб-портали, за умов 

відсутності єдиного національного курсу розвитку цифрової дипломатії та 

уніфікованого напряму діяльності всередині кожної держави, демонструють 

високий рівень ефективності комунікації щодо просування зовнішньополітичних 

ініціатив в онлайн-просторі та зростаючий потенціал для подальшого розвитку. 

Серед перспективних спільних змін взаємодії з аудиторією можна виділити 

оновлення стилю і формату представлення інформації, розробка мобільної версії 
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веб-сайтів або окремого додатку, активніше використання соціальних медіа для 

розширення аудиторії і перегляд способів доступу до інформації з урахуванням 

запитів регіональної і міжнародної громадськості. 

Відзначимо, що Україна і європейські країни-сусіди володіють 

ефективними інструментами цифрової дипломатії, які використовують на рівні 

зовнішньополітичного відомства і спеціалізованих інституцій для охоплення 

політичної, економічної, туристичної і культурно-освітньої складових 

міжнародної та регіональної взаємодії досліджуваних акторів. Подальше 

розширення комунікації з аудиторією пов’язане з оновленням 

загальноєвропейської стратегії і національних програм у сфері цифровізації, коли 

інноваційні технологій сприятимуть цілісній трансформації зовнішньополітичної 

діяльності, а веб-ресурси виступатимуть інформаційно-комунікативними хабами, 

що охоплюють різні теми і надають послуги на єдиній платформі. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

 

Спільними напрямами реалізації програмних документів Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини у сфері зовнішньої політики і цифрової 

дипломатії стали формування національних ініціатив щодо просування розвитку 

цифрової економіки та популяризації культурно-освітніх і туристичних 

можливостей держав. Відзначимо, що Польща і частково Чехія, порівняно з 

іншими досліджуваними європейськими країнами, активніше просувають цифрові 

ініціативи, посилюючи власний імідж через зацікавленість питаннями 

цифровізації зовнішньої політики і стимулювання регіональної спільноти до 

тематичних дискусій. 

Встановлено, що зовнішньополітичні відомства досліджуваних країн, 

співпрацюючи з іншими державними, громадськими і культурними установами, 

виступають головними інституціональними структурами, до компетенції яких 



173 

віднесено діяльність, пов’язану з використанням цифрових технологій для 

підтримки зовнішньополітичної комунікації і популяризації позитивного образу 

держав. 

Сформований перелік інструментів цифрової дипломатії для 

позиціонування зовнішньополітичних ініціатив Польщі, Словаччини, Чехії та 

Угорщини забезпечує стимулювання залученості користувачів до онлайн-

комунікації внаслідок використання різних форматів представлення інформації – 

текстових повідомлень, фото- і відеоматеріалів, інфографіки та інтерактивних 

онлайн-послуг. Відзначимо, що реалізовані онлайн-ініціативи у сфері культури, 

освіти, економіки, інвестицій і туризму володіють значним потенціалом, проте 

потребують упорядкування з метою посилення інтерактивної складової 

комунікації з регіональною аудиторією. 

Прикладне вивчення особливостей забезпечення онлайн-комунікації 

Україною і досліджуваними європейськими країнами-сусідами було здійснено за 

допомогою професійної аналітичної системи SimilarWeb. У цілому Україна, 

Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина мають подібну результативність щодо 

використання онлайн-ресурсів для просування зовнішньополітичних ініціатив 

держав. Проте виявлено нерівномірний розподіл інтересів аудиторії, зокрема 

українська аудиторія цікавиться інвестиційно-торгівельними можливостями 

Польщі, Словаччини і Чехії, польська онлайн-спільнота також проявляє найвищу 

зацікавленість до інвестиційно-торгівельних можливостей України, тоді як 

посилення взаємодії на рівні Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини може 

відбутись за умови запровадження додаткових комунікативних ініціатив у 

онлайн-просторі. 

  



174 

ВИСНОВКИ 

 

 

1. Систематизація наукових підходів до цифровізації сучасної 

зовнішньополітичної діяльності дозволила виявити такі тенденційні зміни, як 

децентралізація влади, що охопила майже всі країни світу, перегляд процесів 

легітимації політичних рішень внаслідок використання цифрових технологій при 

здійсненні політичної діяльності і зростання ролі недержавних акторів, які 

впливають на міжнародні і національні інституції, здійснюючи онлайн-

комунікацію. Встановлено, що використання онлайн-інструментів під час 

пандемії 2020 року для підтримки дипломатичних контактів сприяла перегляду 

способів здійснення зовнішньополітичної комунікації та введенню до 

функціонального інструментарію дипломатичної роботи технологічних інновацій, 

які покликані забезпечити неперервність дво- і багатосторонньої регіональної і 

міжнародної взаємодії за умов відсутності можливостей проводити “фізичні” 

перемовини або зустрічі. 

Виокремлена авторська періодизація розвитку наукових підходів у сфері 

цифрової дипломатії продемонструвала особливості проведення досліджень змін 

роботи міністерств закордонних справ і дипломатичних представництв 

закордоном в умовах використання інтернет-технологій для забезпечення і 

підтримки міжнародної репутації держави, а також трансформації діяльності 

дипломатів у цьому контексті. 

При аналізі поняттєво-категоріальних характеристик доведено, що для 

розкриття суті цифрової дипломатії, обраних для вивчення країн, краще 

використовувати цілісний підхід запропонований британським 

зовнішньополітичним відомством і суть якого полягає у аналізі ефективності всіх 

онлайн-інструментів, розроблених для позиціонування національних інтересів 

держав в інтернет-просторі з урахуванням політичного, безпекового, 

економічного та культурного напрямів співпраці. 
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2. Виявлено, що Україна використовує інструменти цифрової дипломатії 

для посилення репутаційної значущості на міжнародній арені, захисту 

територіальної цілісності держави і ефективної взаємодії з регіональною і 

міжнародною громадськістю, а тому потребує розробки узагальненого документу 

щодо положень розвитку цифрової дипломатії держави. Так як у проаналізованих 

документах і програмах розкрито питання цифровізації у контексті сталого 

розвитку, кібербезпеки або регулювання положень поширення інформації про 

діяльність органів державної влади у онлайн-просторі, що свідчить про 

затребуваність документальної уніфікації форм використання інструментів 

онлайн-комунікації для забезпечення національних інтересів країни. 

На рівні зовнішньополітичного відомства України цифрова дипломатія 

розглядається як невід’ємна складова публічної дипломатії, у рамках якої 

створено перелік онлайн-інструментів, що використовуються політичними 

інституціями для досягнення дипломатичних цілей. На думку автора, 

виокремлення цифрової дипломатії, як окремого напряму роботи, сприятиме 

структуризації звітності департаментів, залучених до комунікації, та підвищенню 

ефективності позиціонування України в міжнародному онлайн-середовищі. Крім 

цього, удосконалення нормативно-правової бази і розширення складу 

дипломатичного персоналу, задіяного до підготовки і поширення тематичної 

онлайн-інформації, дозволить Міністерству закордонних справ України 

підвищити рівень результативності зовнішньополітичної комунікації. 

Дослідження, виокремлених автором інструментальних напрямів, за якими 

відбувається реалізація засад цифрової дипломатії України, дозволило визначити 

перспективи їхнього удосконалення для взаємодії з Республікою Польща, 

Словацькою Республікою, Чеською Республікою і Угорщиною за допомогою 

ініціювання нових інтерактивних проектів, поглиблення розвитку багатомовних 

новинних платформ про країну і об’єднання іміджевих онлайн-ресурсів у єдиний 

хаб, щоб якісніше висвітлювати теми історії, культури, боротьби за незалежність, 

туризму або бізнесу і просувати позитивні бренд-повідомлення на противагу 

сформованим стереотипам про державу. 
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Виявлені вдалі приклади онлайн-популяризації України (#CorrectUA, 

Ukraine Now, UkraineInvest, Study in Ukraine тощо) свідчать про ефективність та 

потенціал щодо використання інструментів цифрової дипломатії для 

міжнародного позиціонування України. У цьому контексті перспективними 

напрямами підвищення ефективності комунікації може стати удосконалення 

візуалізації онлайн-даних і диверсифікація багатомовної онлайн-взаємодії з 

цільовими групами, що сприятиме роз’ясненню вузькій аудиторії умов взаємодії 

України з досліджуваними європейськими країнами-сусідами або причин 

ініціювання Україною зовнішньополітичних і економічних проектів та участі у 

вже діючих програмах. 

3. Узагальнення практики реалізації цифрової дипломатії на рівні 

Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки і Угорщини щодо 

використання цифрової дипломатії як чинника регіональної і міжнародної 

взаємодії дозволило встановити, що у європейських держав, як і в Україні, наявні 

схожі потреби у розробці цілісної стратегії цифрової дипломатії та представленні 

уніфікованих правил онлайн-позиціонування держав, їхніх політичних інституцій 

і недержавних організацій, які залучені до процесів зовнішньополітичної 

комунікації. На основі вивчених програмних документів виявлено, що головний 

акцент у сфері зовнішньополітичної комунікації зроблено на публічній, 

економічній і культурній дипломатії, при цьому цифрова дипломатія 

розглядається як додатковий засіб представлення держав на міжнародній арені. 

Відзначимо, що досліджувані європейські країни при здійсненні 

зовнішньополітичної співпраці акцентують на використанні інструментів 

традиційної дипломатії для взаємодії з політичними інституціями України і 

міжнародною громадськістю загалом. Проте Польща і Чехія активніше 

використовуються інструменти м’якого впливу для трансформації або 

формування громадської думки щодо образу держав, тоді як Словаччина лише 

частково зосереджує увагу на сучасних онлайн-інструментах, які б сприяли 

підвищенню міжнародної репутації країни. Водночас зовнішньополітична 
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комунікація Угорщини переважно ґрунтується на використанні іміджевих онлайн-

проектів, які частково доповнюють усталену дипломатичну практику. 

4. Вивчення ефективності діяльності національних інституцій Республіки 

Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки і Угорщини щодо 

використання онлайн-інструментів для підтримки зовнішньополітичних ініціатив 

і формування загального іміджу держав показало, що культурно-освітня, 

туристична та економічна сфери переважають за тематичною спрямованістю 

серед розроблених веб-ресурсів. При цьому процеси цифровізації, які наразі 

тривають у досліджуваних європейських країнах, спрямовані на ініціювання 

інтерактивних проектів для внутрішньої аудиторії, тоді як використання 

цифрових технологій для оновлення зовнішньополітичної сфери і відповідного 

залучення до комунікації української та міжнародної спільнот відбуваються 

опосередковано.  

Однак у результаті оцінки провідних іміджевих онлайн-платформ 

Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки і Угорщини, 

визначено, що за умов відсутності єдиної стратегії цифрової дипломатії, діючі 

онлайн-портали достатньо ефективно представляють держави у міжнародному 

онлайн-просторі та посилюють їхній імідж як країн, привабливих для навчання, 

роботи, інвестицій або подорожей. 

5. На основі авторського емпіричного дослідження з’ясовано, що рівень 

забезпечення Україною і обраними європейськими країнами-сусідами 

ефективності комунікації інструментами цифрової дипломатії здійснюється через 

розроблені тематичні онлайн-платформи і підтримку взаємодії з аудиторією у 

соціальних медіа. Аналіз кількісних показників зацікавленості, способів 

розширення і географічних характеристик аудиторії обраних сайтів дозволив 

встановити перспективні зміни онлайн-взаємодії з цільовими групами і розробити 

пропозицій щодо ефективного застосування онлайн-інструментів урядовими 

інституціями і дипломатичними місіями України, Республіки Польща, Словацької 

Республіки, Чеської Республіки та Угорщини для позиціонування 

зовнішньополітичних інтересів держав. Зокрема, онлайн-платформи 
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досліджуваних країн володіють потенціалом для подальшого їх удосконалення на 

основі додавання або оновлення інтерактивних послуг, доопрацювання дизайну 

веб-сторінок та їхньої адаптації до мобільних пристроїв користувачів, 

використання органічного і платного способів розширення аудиторії, а також 

розробки тематичних мобільних додатків для полегшення зовнішньо- та 

внутрішньополітичної комунікації з громадськістю як на міжнародному, так і 

регіональному рівні. Додамо, що для підвищення ефективності взаємодії з 

аудиторією перспективним комунікативним напрямом для досліджуваних країн 

можна вважати перегляд груп і акаунтів у соціальних медіа, де розміщується 

інформація про онлайн-ресурси з метою підбору релевантної зацікавленої 

аудиторії. 

Визначено, що Україна через використання інструментів онлайн-

комунікації може удосконалити взаємодію з польською громадськістю, яка наразі 

активніше цікавиться інформацією про українські економічні, туристичні та 

культурно-освітні проекти на відмінну від словацької, чеської або угорської 

аудиторії. Тоді як перспективним комунікативним напрямом може стати 

тематичне інформування онлайн-спільнот Словаччини, Чехії та Угорщини, 

підтримка яких важлива у контексті реалізації євроінтеграційних та 

євроатлантичних прагнень України. 
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