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АНОТАЦІЯ 

Слободяник О.Г. Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії 

акторів міжнародних відносин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії  за 

спеціальністю 052  – Політологія. – Київський національний університет імені 

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

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню концептуальних і 

прикладних аспектів сучасних інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

на різних рівнях міжнародної взаємодії, від яких залежить подальший перебіг 

міжнародних політичних процесів, ефективність зовнішньої діяльності 

міжнародних акторів та вироблення формату їх співпраці.  

Робота ґрунтується на узагальненні теоретичних і методологічних 

підходів до сутності зовнішньополітичних комунікацій у зарубіжній і 

вітчизняній науковій думці, дослідженні еволюції та сучасного стану  

зовнішньої політики міжнародних організацій і провідних держав світу у 

комунікативному контексті, визначенні специфіки взаємодії в умовах 

трансформації системи міжнародних відносин, з’ясуванні природи і 

модифікації зовнішньополітичних комунікацій та формуванні концепцій нового 

політичного мислення та якісно нових моделей співробітництва. 

У роботі розглянуто наукові підходи до проблеми зовнішньополітичних 

комунікацій у міжнародній взаємодії; визначено традиційні й інноваційні 

інструменти зовнішньої політики міжнародних акторів; критично проаналізовано 

поняттєво-категоріальні характеристики інноваційних інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій, зокрема, таких як комунікації sharp-дипломатії, 

zoom-дипломатії, кліматичної дипломатії, квантум-дипломатії, disaster дипломатії, 

поствірусної та маскової дипломатії, які набули поширення внаслідок зміни 

інформаційної парадигми міжнародного розвитку під впливом високих 

технологій, гібридних загроз і непередбачуваних подій; узагальнено сучасну 

практику зовнішньополітичних комунікацій міжнародних універсальних, 

регіональних та неурядових організацій та обґрунтовано різновимірність їх 
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стратегічних пріоритетів у міжнародній взаємодії.  

На основі політичного аналізу з’ясовано ключові чинники впливу  

зовнішньополітичних комунікацій США на міжнародні відносини, здійснено 

компаративний аналіз зовнішньополітичних комунікацій країн Європи та 

досліджено ефективність використання інноваційних інструментів у їх 

міжнародній діяльності, а також охарактеризовано сучасний контекст 

зовнішньополітичних комунікацій  Китаю як чинників позиціонування країни у 

глобальному вимірі та конкурентоспроможності національних інтересів у 

міжнародному співробітництві.  

Із залученням документальних, аналітичних та медійних джерел 

проаналізовано комунікативні інструменти політичного представництва України  у 

міжнародному середовищі, визначено сутнісні  характеристики інструментарію 

зовнішньополітичних комунікацій держави з урахуванням використання 

інноваційних комунікативних технологій, на основі авторської методики 

проведено експертно-аналітичне дослідження політико-репутаційного 

позиціонування України в міжнародних відносинах та виявлено пріоритетні 

детермінанти позиціонування держави, серед яких поглиблення відносин України 

з ЄС та НАТО у політичній, економічній та безпековій сфері, просування 

українських культурних цінностей на міжнародному рівні, а також 

використання онлайн-інструментів для підтримки та забезпечення 

національних інтересів держави у міжнародній взаємодії. 

У документах визначено положення щодо дій, які здійснюватимуться 

Україною для реалізації державної політики з утвердження міжнародної репутації  

та підтримки позитивного іміджу країни в світі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на 

теоретико-методологічному і прикладному рівнях було цілісно досліджено 

сучасні зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії міжнародних 

акторів та охарактеризовано особливості використання інноваційних 

інструментів в умовах трансформації системи міжнародних відносин.  

За результатами дисертаційної роботи сформульовано авторські основні 
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положення, що виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

Уперше: 

- представлено сучасну класифікацію інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій і доведено, що модернізація міжнародної взаємодії, вплив 

гібридних конфліктів і непередбачуваних ситуацій на міжнародні відносини 

змінюють наукові підходи до розуміння інноваційних інструментів комунікацій, 

зокрема, таких як комунікації sharp-дипломатії, zoom-дипломатії, кліматичної 

дипломатії, квантум-дипломатії, disaster дипломатії, поствірусної та маскової 

дипломатії, які набули поширення у практиці зовнішньої діяльності акторів 

міжнародних відносин;  

- з’ясовано характерні особливості зовнішньополітичних комунікацій 

міжнародних організацій і встановлено, що спільними можна вважати 

концептуальні положення про комунікації як інструменти міжнародної 

взаємодії, а принципово відмінними підходи до практики їх використання у 

різних сферах міжнародної співпраці;  

- на основі авторської методики експертного дослідження виявлено 

зовнішньополітичні, безпекові, економічні, культурні та цифрові детермінанти  

політико-репутаційного позиціонування України в міжнародних відносинах і 

доведено, що ефективною можна вважати сучасну політику України щодо 

підтримання міжнародної репутації держави та поліпшення її іміджу через 

інструменти публічної, культурної, цифрової дипломатії та стратегічних 

комунікацій; 

Удосконалено:  

- теоретичні підходи до поняттєво-категоріальних характеристик сучасних 

зовнішньополітичних комунікацій, обґрунтовано наявність традиційних та 

інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій і доведено їх 

різновимірний (конструктивний/деструктивний) вплив на систему міжнародних 

відносин, що відображається у вимірі поточної та перспективної дипломатичної 

практики; 
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- твердження про те, що вплив інноваційних зовнішньополітичних 

комунікацій на міжнародну систему істотно змінює формат міжнародної 

взаємодії, зважаючи, що наслідком відповідної зовнішньої політики можуть 

бути симетричні чи асиметричні дії різних акторів міжнародних відносин; 

Набуло подальшого розвитку: 

- обґрунтування того, що використання інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій США, країнами Європи та Китаю у 

міжнародній взаємодії  зумовлюються подальшими процесами глобалізації 

комунікації та істотним впливом інноваційних комунікативних технологій на 

модернізацію їх зовнішньої діяльності та політико-репутаційне позиціонування 

у міжнародних відносинах; 

- аргументування положення про те, що зовнішньополітичні комунікації 

в умовах ключових змін системи міжнародних відносин розглядаються на 

міждисциплінарному рівні у політичний, економічній, безпековій, культурній і 

цифровій площині, які визначаються детермінантами політико-репутаційного 

позиціонування міжнародних акторів у сучасній інформаційно-комунікаційній 

парадигмі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання дисертаційної роботи можуть бути використані для подальших 

наукових досліджень інструментарію зовнішньополітичних комунікацій 

акторів міжнародних відносин в умовах трансформації сучасного міжнародного 

середовища. Результати дослідження можуть бути враховані в практично-

політичній діяльності Міністерства закордонних справ України у процесі 

реалізації Концепції Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на 2020–2023 рр. та плану МЗС України щодо «Утвердження 

міжнародного авторитету України, піднесення її іміджу та подолання 

викривлених стереотипів засобами культурної і публічної дипломатії», а також 

у впровадженні інструментів зовнішньополітичних комунікацій в діяльності 

інших урядових інституцій, до компетенції яких належить здійснення програм 

міжнародної співпраці; у роботі науково-дослідницьких установ, аналітичних 
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центрів та експертних організацій, діяльності політичних партій і громадських 

об’єднань, причетних до реалізації зовнішньополітичних ініціатив держави. 

Теоретичні узагальнення, прикладні розробки та висновки дисертаційної 

роботи можуть бути залучені до викладання навчальних курсів з теорії і 

практики міжнародних відносин зовнішньої політики, теорії міжнародних 

інформаційних відносин і міжнародної комунікації, інформаційно-аналітичного 

забезпечення зовнішньополітичної діяльності, теорії та практики  

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішньополітичні комунікації, 

інноваційний інструментарій, політико-репутаційне позиціонування, 

міжнародні організації, США, країни Європи, Китай, Україна.  
 

ANNOTATION 

Slobodianyk O.G. Foreign policy communications as a tool for interaction 

between actors in international relations. – Manuscript. The thesis for the Doctor of 

Philosophy degree in speciality 052 – Political science. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to studying conceptual and applied aspects of 

modern communication tools of foreign policy at different levels of international 

cooperation, which depend on further progress in international processes, the 

effectiveness of external activities of international actors and development of their 

cooperation format. 

The work is based on a synthesis of theoretical and methodological approaches 

to the essence of foreign communications in foreign and domestic scientific opinion, 

a study of the evolution and current state of the foreign policy of international 

organizations and leading countries in a communication context, a definition of the 

specific interactions in the transformation of international relations, with clarifying 

the nature and modification of foreign policy communications and forming concepts 

of new political views and qualitatively models of cooperation. 

The dissertation considers scientific approaches to the issues of foreign policy 

communications in international relations where identified traditional and innovative 
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tools of international actors activities; critically analyzed the new conceptual and 

categorical characteristics of the tools of foreign policy communications, in 

particular, such as sharp diplomacy, zoom diplomacy, climate diplomacy, quantum 

diplomacy, post-viral and mask diplomacy that become widespread due to unforeseen 

events and technological progress; generalized the latest practice of foreign policy 

communications of international universal, regional and non-governmental 

organizations and substantiated the diversity of their strategic priorities in 

cooperation. 

The key factors of the influence of US foreign policy communications on 

international relations have been clarified based on political analysis. A comparative 

analysis of the foreign policy communications of European states have been carried 

out, as well as the effectiveness of using their innovative tools in foreign relations 

have been researched. The essence and influence of China’s foreign policy 

communications for positioning the country in the world and ensuring the 

competitiveness of national interests in international cooperation have been 

characterized. 

Using documentary, analytical and media sources, the communicative tools of 

political representation of Ukraine in contemporary foreign policy have been 

analyzed; the essential characteristics of foreign policy communications of Ukraine 

have been determined and the author’s study of the political and reputational 

positioning of Ukraine in the international relations have been conducted taking into 

account innovative communication technologies. The results of the study identified 

priority determinants of state positioning, including deepening Ukraine’s cooperation 

with the EU and NATO in the political, economic and security spheres, promoting 

Ukrainian cultural values at international level and using online tools for supporting 

and ensuring national interests. 

Also, the provisions on the actions to be taken by Ukraine for implementing the 

state policy on the establishment of the international reputation and support of a 

positive country’s image in the world have been contained in the documents. 

The scientific novelty of the obtained results lies that, for the first time, foreign 



8 
 
policy communications as a tool of interaction of international actors in the 

conditions of the innovative international environment have been investigated; the 

influence of unforeseen events and hybrid conflicts on the emergence of new 

conceptual categories of foreign policy communications have been clarified; the 

peculiarities of modern tools of foreign policy communications of leading 

international actors and Ukraine have been analyzed. 

Based on the results of the dissertation, the author’s main provisions have been 

formulated that would be presented for defence and contained elements of scientific 

novelty. The main ones are as follows: 

For the first time: 

- the classification of innovative tools of foreign policy communications have 

been presented and it was proved that modernization of international relations, the 

influence of unforeseen situations and destructive conflicts change the essence and 

concept of international cooperation in the world, in particular, such new tools of 

foreign policy communications as communication diplomacy, zoom-diplomacy, 

quantum diplomacy, post-viral and mask diplomacy have become widespread 

changing international environment processes; 

- the peculiarities of foreign policy communications for international 

organizations and such world political actors as the United States, European states 

and China have been identified based on political analysis, as well as the 

effectiveness of the using innovative tools in their foreign policy has been 

determined; 

- the foreign policy communication, security, economic, cultural and digital 

determinants, influencing on the political and reputational positioning of Ukraine in 

international relations, have been singled out based on the author’s study, as well as it 

was proved that the current policy of Ukraine on the establishment of the state’s 

international authority, raising its image and overcoming distorted stereotypes 

through cultural, public and digital diplomacy can be considered as effective; 

The following questions were advanced: 

- theoretical approaches to the conceptual and categorical characteristics of 
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modern foreign policy communications that allow to substantiate the existence of 

traditional and innovative tools of foreign policy communications and prove their 

multidimensional (constructive/destructive) impact on the system of international 

relations; 

- reasoning that the impact of innovative foreign policy communications on the 

international system significantly changes the format of international cooperation that 

should be taken into account in bilateral or multilateral relations of political actors 

because the foreign policy result could be symmetrical or asymmetric actions of 

international actors; 

- provisions on using traditional tools of foreign policy communications in the 

innovative international environment that is reflected in the measurement of current 

and future innovation diplomacy; 

The following questions were further developed: 

- substantiation that the applied aspects of foreign policy communications tools 

are determined by the processes of globalization of communications and relate to the 

significant impact of innovation on international cooperation, renewal foreign policy 

and reputational positioning of political actors in international relations; 

- the argument that foreign policy communications in the transformation of the 

international system are considered at the interdisciplinary level in the political, 

economic, security, cultural and digital areas that determinant political and 

reputational positioning of international actors in contemporary information and 

communication paradigm. 

The practical significance of the obtained results is that the dissertation’s 

conclusions can be used for further research on the tools of foreign policy 

communications of international actors. The results of the study can be taken into 

account in the practical and political activities of the Ministry of Foreign Affairs of 

Ukraine in the process of implementing the Concept of the State Program of the 

Cooperation with Ukrainians Abroad for 2020-2023 «In asserting Ukraine’s 

international prestige, raising its image and overcoming distorted stereotypes through 

cultural and public diplomacy», as well as the introduction of foreign policy 
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communication tools in the activities of other government institutions, which are 

responsible for implementing international cooperation programs; in the work of 

research institutions, think tanks and expert organizations, the activities of political 

parties and public associations involved in the implementation of foreign policy 

initiatives of the state. 

Theoretical generalizations, applied developments and conclusions of the 

dissertation, could supplement the content of political science courses, in particular, 

on the theory and practice of foreign policy and international relations, the theory of 

international communication and international information relations, information-

analytical support of foreign policy activities, theory and practice of communication 

technologies in international relations for students of higher educational institutions 

of Ukraine. 

Key words: international relations, foreign policy communications, innovative 

tools, political and reputational positioning, international organizations, USA, 

European countries, China, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування теми дисертаційної роботи. Глобалізація сучасного світу 

зумовлює трансформацію міжнародних відносин, реалізацію національних 

інтересів держав у політичній, економічній, торговельній, науковій, культурній 

та інших сферах міжнародної взаємодії, враховуючи зростаюче значення 

комунікативних технологій у міжнародній взаємодії. Актуальність 

дисертаційної роботи зумовлена змінами взаємодії акторів у міжнародному 

середовищі, що уможливлює цілісний аналіз концептуальних підходів до 

інноваційного інструментарію зовнішньої політики, представлення 

методологічних засад дослідження та визначення понятійно-категоріальних 

характеристик зовнішньополітичних комунікацій. Диференційований підхід 

таких політичних акторів, як міжнародні організації та провідні країни світу 

(США, країни Європи, Китай і кореляційно Україна) до використання 

зовнішньополітичних комунікацій у сфері міжнародних відносин дозволяє 

зробити висновки щодо особливостей їх дипломатичної практики. Дослідження 

із запропонованої тематики мають в Україні різноспрямований характер, 

наукові праці і публікації розкривають теоретичні та практичні аспекти 

використання зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних відносинах 

лише за обраними типами інструментів, проте в сучасних умовах набули 

вагомості проблематика модернізації міжнародної взаємодії, використання 

інноваційних комунікативних технологій у системі міжнародних відносин, 

вплив непередбачуваних ситуацій, зокрема пандемії Covid-19 на систему 

міжнародних відносин загалом і на інструменти зовнішньої політики 

міжнародних акторів, тому наукове дослідження є своєчасним і доцільно 

практичним для прогнозування подальших перспектив реформування 

міжнародної діяльності. 

Авторський підхід до проблеми зовнішньополітичних комунікацій акторів 

міжнародних відносин ґрунтується на розумінні того, що Україні для політико-

репутаційного позиціонування в міжнародних відносинах варто враховувати 
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перспективні інструменти зовнішньополітичної діяльності щодо ефективного 

забезпечення стратегічних інтересів держави. Здійснене експертно-аналітичне 

дослідження щодо пріоритетності комунікативного інструментарію в 

міжнародних відносинах виявило основні детермінанти політичного, 

економічного, безпекового, культурного і цифрового характеру, які зумовлюють 

осучаснення зовнішньополітичних комунікацій української держави і позитивне 

сприйняття її репутації  на міжнародному рівні. 

Проблематика щодо застосування зовнішньополітичних комунікацій в 

міжнародних відносинах розглядалася у дослідженнях таких зарубіжних 

науковців, як С.Блек, М.Бос, Е.Гілбоа, П.Девісон, К.Дойч, М. Еллін, 

П.Іосифідіс, Дж.Каарбо, Дж.Махоні, Я.Меліссен, У.Олінс, Б.ван Рулер, 

В.Стенцель та ін., а також у працях вітчизняних фахівців з комунікативістики, 

зокрема, В.Бебика, Н.Бєлоусової, О.Брусиловської, Ю.Гаврильця, С.Даниленка, 

О.Зернецької, Н.Карпчук, В.Копійки, О.Кучмій, Є.Макаренко, І.Мінгазутдінова, 

М.Ожевана, Н.Піпченко, І.Погорської, Г.Почепцова, М.Рижкова, Є.Тихомирової, 

І.Тихоненко, В.Фісанова, О.Фролової, О.Шевченко, Г.Шевченко, А.Шуляк, 

Ю.Щегельської, А.Яковця та ін. Результати досліджень та висновки згаданих 

фахівців були враховані в дисертаційній роботі. Водночас, незважаючи на 

чималу кількість наукових праць, опублікованих за останні роки, можна 

стверджувати, що дослідження зовнішньополітичних комунікацій як 

інструменту взаємодії міжнародних акторів в умовах реформування 

міжнародних відносин є обґрунтованим та інноваційним. 

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

Дисертаційна робота виконана 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). Тема 

дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради Інституту 
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міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (витяг з протоколу № 3 від 25 жовтня 2016 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у  

цілісному дослідженні теоретико-прикладних аспектів зовнішньополітичних 

комунікацій як інструментів взаємодії акторів міжнародних відносин. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

- з’ясувати та систематизувати теоретичні і методологічні підходи до 

зовнішньополітичних комунікацій як інструментів взаємодії акторів 

міжнародних відносин; 

- охарактеризувати сучасну класифікацію інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій та представити авторський підхід до  

інноваційних  поняттєвих категорій  в умовах модернізації зовнішньополітичної 

діяльності ; 

- визначити характерні особливості зовнішньополітичних комунікацій 

міжнародних організацій та обґрунтувати різновимірність їх стратегічних 

пріоритетів залежно від сфери міжнародного співробітництва; 

- виокремити і дослідити ключові чинники впливу зовнішньополітичних 

комунікацій США на міжнародні відносини; 

- здійснити компаративний аналіз зовнішньополітичних комунікацій країн 

Європи та узагальнити практику використання інноваційних інструментів у їх 

зовнішньополітичній діяльності;  

- з’ясувати сучасний контекст зовнішньополітичних комунікацій Китаю 

як спрямованої політики досягнення регіонального лідерства і 

конкурентоспроможності держави у міжнародних відносинах; 

- розглянути практику зовнішньополітичних комунікацій України і на 

основі авторської методики дослідження виявити перспективні детермінанти 

політико-репутаційного позиціонування держави для підтримки та 

забезпечення національних інтересів в міжнародному середовищі. 

Згідно із зазначеною метою і завданнями об’єктом дослідження є сфера 
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міжнародних відносин в умовах трансформації світової системи, а предметом 

дослідження є концептуальний і прикладний вимір зовнішньополітичних 

комунікацій як інструментів  міжнародної взаємодії акторів  міжнародних 

відносин. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано 

загальнонаукові, загальнологічні та спеціальні методи дослідження, які 

уможливили цілісне бачення зовнішньополітичних комунікацій як інструменту 

взаємодії акторів міжнародних відносин. Для розкриття окреслених завдань 

було застосовано системний підхід і таку його складову як політичний аналіз, 

що дало змогу представити інструментарій зовнішньополітичних комунікацій 

міжнародних організацій та світових політичних акторів - США, країн Європи і 

Китаю в контексті використання інноваційних комунікативних технологій; а 

також виявити на основі експертного опитування детермінанти та ефективність 

політико-репутаційного позиціонування України в міжнародному середовищі. 

Реалізація принципу системності зумовила використання й таких методів 

аналізу, як політико-системний метод, що надав можливість розглянути 

особливості інструментів зовнішньополітичних комунікацій провідних акторів 

та охарактеризувати їх вплив на зовнішню політику держав в умовах 

модернізації практики дипломатичної діяльності. Системний підхід був 

застосований для з’ясування ефективності зовнішньополітичних комунікацій 

європейських країн і визначення на основі порівняльного аналізу їх спільних і 

відмінних характеристик; метод структурно-функціонального аналізу надав 

можливість з’ясувати концепт інноваційного інструментарію shapr-, covid- та 

mask-комунікацій Китаю, що відповідають прагненням держави набути статусу 

регіонального лідера у міжнародних відносинах; експертний метод дозволив 

визначити детермінанти політико-репутаційного позиціонування України у 

міжнародній взаємодії та обґрунтувати висновки щодо ефективності  

комунікативного інструментарію української держави. Авторський методичний 

підхід полягає в тому, що зовнішньополітичні комунікації аналізуються через 

поточні політичні події, але у відповідній залежності від стратегії і реалізації 
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завдань зовнішньої політики акторів міжнародних відносин. Основними 

джерелами дослідження стали статутні документи міжнародних організацій, 

зовнішньополітичні стратегії США, країн Європи, Китаю та України, аналітичні 

розробки провідних науково-дослідницьких центрів світу, інституціональні 

нормативні акти щодо засад зовнішньої політики держав, перспективні 

програми щодо використання інноваційних інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій  у міжнародному співробітництві. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на 

теоретико-методологічному і прикладному рівнях було цілісно досліджено 

зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії міжнародних акторів та 

охарактеризовано особливості використання інноваційних інструментів в 

умовах трансформації системи міжнародних відносин.  

За результатами дисертаційної роботи сформульовано авторські основні 

положення, що виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

Уперше: 

- представлено сучасну класифікацію інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій і доведено, що модернізація міжнародної взаємодії, вплив 

гібридних конфліктів і непередбачуваних ситуацій на міжнародні відносини 

змінюють наукові підходи до розуміння інноваційних інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій, зокрема, таких як комунікації sharp-

дипломатії, zoom-дипломатії, кліматичної дипломатії, квантум-дипломатії, 

disaster дипломатії, поствірусної та маскової дипломатії, які набули поширення у 

практиці зовнішньої діяльності акторів міжнародних відносин;  

- з’ясовано характерні особливості зовнішньополітичних комунікацій 

міжнародних організацій і встановлено, що спільними можна вважати 

концептуальні положення про комунікації як інструменти міжнародної 

взаємодії, а принципово відмінними підходи до практики їх використання у 

різних сферах міжнародної співпраці;  

- на основі авторської методики експертного дослідження виявлено 
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зовнішньополітичні, безпекові, економічні, культурні та цифрові детермінанти  

політико-репутаційного позиціонування України в міжнародних відносинах і 

доведено, що ефективною можна вважати сучасну політику України щодо 

підтримання міжнародної репутації держави та поліпшення її іміджу через 

інструменти публічної, культурної,  цифрової дипломатії та стратегічних 

комунікацій; 

Удосконалено:  

- теоретичні підходи до поняттєво-категоріальних характеристик сучасних 

зовнішньополітичних комунікацій, обґрунтовано наявність традиційних та 

інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій і доведено їх 

різновимірний (конструктивний/деструктивний) вплив на систему міжнародних 

відносин, що відображається у вимірі поточної та перспективної дипломатичної 

практики; 

- твердження про те, що вплив інноваційних зовнішньополітичних 

комунікацій на міжнародну систему істотно змінює формат міжнародної 

взаємодії, зважаючи, що наслідком відповідної зовнішньої політики можуть 

бути симетричні чи асиметричні дії різних акторів міжнародних відносин; 

Набуло подальшого розвитку: 

- обґрунтування того, що використання інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій США, країнами Європи та Китаю у 

міжнародній взаємодії  зумовлюються подальшими процесами глобалізації 

комунікації та істотним впливом інноваційних комунікативних технологій на 

модернізацію їх зовнішньої діяльності і політико-репутаційне позиціонування у 

міжнародних відносинах; 

- аргументування положення про те, що зовнішньополітичні комунікації 

в умовах ключових змін системи міжнародних відносин розглядаються на 

міждисциплінарному рівні у політичний, економічній, безпековій, культурній і 

цифровій площині, які визначаються детермінантами політико-репутаційного 

позиціонування міжнародних акторів у сучасній інформаційно-комунікаційній 

парадигмі. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання дисертаційної роботи можуть бути використані для подальших 

наукових досліджень інструментарію зовнішньополітичних комунікацій 

акторів міжнародних відносин в умовах трансформації сучасного міжнародного 

середовища. Результати дослідження можуть бути враховані в практично-

політичній діяльності Міністерства закордонних справ України у процесі 

реалізації Концепції Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на 2020–2023 рр. та плану МЗС України щодо «Утвердження 

міжнародного авторитету України, піднесення її іміджу та подолання 

викривлених стереотипів засобами культурної і публічної дипломатії», а також 

у впровадженні інструментів зовнішньополітичних комунікацій в діяльності 

інших урядових інституцій, до компетенції яких належить здійснення програм 

міжнародної співпраці; у роботі науково-дослідницьких установ, аналітичних 

центрів та експертних організацій, діяльності політичних партій і громадських 

об’єднань, причетних до реалізації зовнішньополітичних ініціатив держави. 

Теоретичні узагальнення, прикладні розробки та висновки дисертаційної 

роботи можуть бути залучені до викладання навчальних курсів з теорії і 

практики міжнародних відносин зовнішньої політики, теорії міжнародних 

інформаційних відносин і міжнародної комунікації, інформаційно-аналітичного 

забезпечення зовнішньополітичної діяльності, теорії та практики 

комунікативних технологій в міжнародних відносинах тощо для студентів 

вищих навчальних закладів України.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукової праці 

було апробовано на міжнародних, міжнародних науково-практичних, 

міжвідомчих конференціях та круглих столах, зокрема, на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Геостратегічні пріоритети України в 

політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (15 жовтня 2015р., 

м.Київ); Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених  «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (22 жовтня 

2015р., м.Київ); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 
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аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (7 квітня 2016 р., м.Київ); 

Міжнародній науково-методичній конференції «Європейські студії в 

університетах України» за програмою Ж.Моне (22 квітня, 2016 р., м.Київ); 

Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016р., 

м.Київ); Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (26 жовтня 2017р., м.Київ); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Деокупація і реінтеграція 

інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні 

інструменти» (18 квітня 2019 р. м.Київ); Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (24 жовтня 2019р. м.Київ); Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжнародні комунікації: історія, сучасність і 

перспективи»(6 грудня 2019р. м.Київ); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нормативна сила Європейського Союзу» (29-30 травня 2020р. 

м.Київ). Наукові здобутки і висновки дисертації обговорювалися на 

міжвідомчих семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Структура дисертації складається з анотацій українською та англійською 

мовами, вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у десять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 231 сторінку. Основний текст дисертації становить 182 сторінки 

Список використаних джерел складається із 299 найменувань і займає 28 

сторінок. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 наукових праць 

загальним обсягом (6,29 д. а.), які належать особисто автору: 6 наукових статей 

(4,14 д. а.), з яких 4 – у фахових виданнях, які входять до наукометричних баз 

даних;  2 - в іноземних наукових фахових періодичних виданнях, 10 публікацій 

– за результатами міжнародних науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1.Концептуальні підходи до зовнішньополітичних комунікацій у 

міжнародних відносинах 
 

Концептуальні підходи до вивчення зовнішньополітичних комунікацій як 

важливого чинника забезпечення геополітичних і національних інтересів 

міжнародних акторів ґрунтуються на теоріях міжнародних відносин і 

міжнародного середовища, теоріях глобалізації й глобалізації комунікації, 

трансформаційних зрушень і взаємозалежності, теорії конкуренції, теорії 

позиціонування та прийняття рішень. Це передбачає здійснення аналізу 

зовнішньополітичної комунікації на різних рівнях міжнародної взаємодії, що 

дає можливість всебічно розглянути явище інформаційної підтримки 

зовнішньої політики в міжнародних відносинах, визначити інструменти та 

принципи інформаційного впливу, зробити узагальнення і висновки. 

Прагнення цілісно осмислити інформаційний вимір глобальних 

перетворень зумовили поширення в наукових дослідженнях поняття 

«глобалізація», що розуміється як процес інтернаціоналізації всіх сфер 

життєдіяльності акторів міжнародних відносин, внаслідок якого посилюється 

міжнародна взаємодія та процеси транскордонної зовнішньополітичної 

комунікації, які виявляють особливості тенденцій, явищ і характерних ознак 

міжнародної співробітництва у сучасному світі. Водночас теоретичні погляди 

фахівців щодо оцінок процесу глобалізації і глобалізації комунікації зокрема, а 

також щодо інтенсифікації міжнародного взаємозв’язку та посилення 

багатосторонньої взаємодії міжнародних акторів відрізняються залежно від 

теоретичних напрацювань представників різних наукових шкіл. Так, 

прихильники революційного підходу до глобалізаційних процесів, такі як 

Р.Венцльхумер, М.Дойл, Р.Кеохейн, Я.Кларк, Дж.Най, К.Омає, Дж.Фрідман та 

інші, вказують на трансформацію міжнародних відносин під впливом  високих 



23 
 
технологій, що характеризується ускладненням політичної інтеграції і появою 

відповідних інструментів зовнішньополітичних комунікацій [1-7].  

У теоретичних розвідках, зокрема М. Вітта, П.Генрі, Е.Гіденса, 

Дж.Мейолла, А.Причарда, Дж.Розенау, М.Олброу, Н.Чомскі тощо, 

спостерігаються альтернативні оцінки перспектив глобалізації та її впливу на 

міжнародне середовище і зовнішню політику міжнародних акторів, що свідчать 

про різноспрямованість досліджень і перспективне бачення наслідків 

трансформаційних зрушень для модернізації міжнародного партнерства. Так, 

Е.Гіденс, Дж.Мейолл, Дж.Розенау та М.Олброу розглядають сучасні глобальні 

процеси як формування більш взаємозалежного і одночасно надзвичайно 

нестабільного світу, що відзначається стрімкими політичними й 

технологічними змінами, як потужну силу, що зумовлює революційні 

перетворення у всіх сферах життєдіяльності світового співтовариства і разом з 

тим набуває характеристик тривалого і суперечливого процесу щодо 

використання інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій [8-

11]. Натомість, на погляд М. Вітта,  П.Генрі, А. Причарда, Н.Чомскі та інших 

прихильників альтернативних глобалізаційних змін, потрібно запропонувати 

для акторів міжнародних відносин більш реальну програму змін, в основу якої 

буде покладено концепцію стійкого розвитку суспільства на засадах 

дотримання гуманітарних, соціальних, екологічних та мережевих прав 

громадян [12-14]. Так, у дослідженні М.Вітта йдеться про деглобалізацію, яку 

наразі фахівець вважає очевидною і яка може спричинити значний якісний зсув 

у стратегіях, структурах та поведінці міжнародних акторів. Науковець 

зауважує, що якісні зрушення вимагають більш глибокої інтеграції міжнародної 

політики як ключового рушія деглобалізації, і пропонує стратегію 

деглобалізації міжнародної діяльності та інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій «для більш усвідомленого співробітництва» [12]. Водночас у 

публікаціях британських науковців П.Генрі та А. Причарда «Нова анархія: 

Глобалізація та фрагментація у світовій політиці» (2017) та «Про глобалізацію 

та фрагментацію сучасного світу» (2019) вказується, що сучасна теорія 
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міжнародних відносин «постійно недооцінювала глибину проблеми анархії у 

світовій політиці», а сучасні теорії глобалізації докладно розглядають з цієї 

точки зору «складність транскордонних мереж, зокрема інформаційно-

комунікаційних, статусних ієрархій, економічних секторів, етнічних та 

релігійних зв’язків, громадянських та транскордонних конфліктів, а також 

транснаціонально пов’язаних державних суб’єктів», що зумовлює складну та 

багатовимірну перебудову взаємодії між ними та визначає суперечливий 

характер глобальних змін [13]. Парадокс глобалізації у вимірі 

зовнішньополітичних комунікацій автори бачать у процесах дезінтеграції 

багатонаціональних держав та утворення багатьох нових національних держав 

із власними інструментами зовнішньої політики, у зростаючому впливі на 

комунікації міжнародного рівня націоналістичних та сепаратистських рухів, 

організацій, партій, які виступають проти глобалізації, в універсалізації 

комунікацій та транснаціоналізації міжнародних відносин. На основі цілого 

комплексу пов’язаних чинників, тенденцій та процесів у дослідженні П.Генрі та 

А.Причарда, було зроблено висновок, що в «сучасному світі можна лише 

уявляти єдину цивілізацію зі спільними цінностями для всіх націй та держав». 

Проте, як зауважують науковці, «…надзвичайно складно об’єднати різнорідні, 

суперечливі культурні, інформаційні та ментальні цінності народів, держав і 

громад, що прагнуть іноді досягти протилежних цілей та інтересів», що 

доводить практика сучасної міжнародної співпраці. Водночас для міжнародного 

співтовариства, йдеться у висновках наукової праці, вагомими є спільні 

фундаментальні інтереси і зв’язки, від яких залежить саме існування 

людства [13]. 

Побічні ефекти глобалізації, що впливають на міжнародну взаємодію і 

відповідно на зовнішньополітичні комунікації акторів міжнародних відносин, 

досліджуються у працях А.Етціоні К.Ешлі, Б.Майгуашки, Е.Макгрю, Н.Савала, 

Б.Стокса, А.Турена, Д.Хелда, Х.Шумана, які підкреслювали проблему асиметрії 

технологічного розвитку світу, диференціацію міжнародного співтовариства за 

інформаційною ознакою, формування нової ціннісної парадигми в умовах 
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реформування системи міжнародних відносин, висловлювали сумніви щодо 

позитивного бачення глобального партнерства. Так, у науковій праці К.Ешлі та 

Б.Майгуашки йдеться про критику теорій, глобалізації, модернізацію 

міжнародних відносин та політику опору глобалізації на рівні неформальних 

протестних рухів; Н.Савал аналізує теорію і практику глобалізації у контексті 

«піднесення і падіння ідеї глобалізації, яка охопила світ», і зауважує, що 

«скептицизм, особливо серед політиків і громадськості розвинених держав 

світу, створює значні політичні виклики для взаємовигідного співробітництва», 

а недовіра до наслідків модернізації системи міжнародних відносин «може 

ускладнити зусилля урядів щодо подальшого поглиблення та розширення 

глобальної інтеграції»; Б.Стокс стверджує, що більшість країн світу теоретично 

підтримує політику глобалізації, але багато хто ставить під сумнів її практичне 

втілення; а деякі науковці відкрито виступають проти глобального 

реформування світу, закликаючи до обмеження впливу інноваційних технологій 

на діяльність політичних акторів і збереження усталених принципів комунікації 

в міжнародних відносинах, що свідчить про певну складність сприйняття і 

впровадження інноваційних комунікативних інструментів у сфері зовнішніх 

зносин. Фактично йдеться про різноспрямованість концептуальних підходів як 

власне до процесів поглиблення глобалізації, так і до глобалізації комунікації, 

яка змінює традиційні зовнішні зносини на більш прозорі і відкриті комунікації 

політичних лідерів з громадянським суспільством і мережевими 

спільнотами [15-20]. 

Варто зазначити, що для дослідження зовнішньополітичних комунікацій 

важливою є теорія інформаційного суспільства, яка характеризується 

формуванням інформаційної парадигми глобального розвитку, використанням 

глобальної комунікаційної інфраструктури для представлення позицій 

політичних акторів на міжнародному рівні, збільшенням ролі комунікативних 

технологій та модернізації інструментів взаємодії у міжнародному 

співробітництві. Зауважимо, що концепція інформаційного суспільства, як 

наголошується у численних наукових працях, була сформульована у ХХ столітті 



26 
 
і визначала перехід на нові принципи формування міжнародної системи, яка 

базується на індустрії знань, що охоплює всі сфери життєзабезпечення 

світового співтовариства, зокрема політику, економіку й бізнес, безпеку, наукові 

дослідження і розробки, високі технології, освіту, культуру, засоби масової 

інформації та соціальні мережі. До розвитку концепції інформаційного 

суспільства були причетними провідні теоретики цивілізаційного розвитку Й. 

Масуда, М.Махлуп, Т.Умесао, Ю.Хаяші, у працях яких вперше було 

використано поняття «інформаційне суспільство»; а також науковці Р.Катц, 

М.Порат, Т. Стоуньєр, у дослідженнях яких було розкрито пріоритет потенціалу 

інформаційних ресурсів у порівнянні з іншими ресурсами й набуття 

інформаційними технологіями глобального характеру, пов’язаного з 

поширенням їхнього впливу на масову свідомість і міжнародну взаємодію. 

Відомі фахівці з міжнародних відносин З.Бжезинський, Е. Гідденс, У. Дайзард, 

А. Дракер, Р.Коен, М. Макклюен, А.Турен, Л. Туроу, К.Ясперс тощо визначали 

переваги інформаційного суспільства у поступальному розвитку людства, 

наголошували, що постіндустріальна цивілізація базуватиметься на високих 

етичних і моральних принципах та ідеях багатокультурності, 

міжцивілізаційного діалогу та ефективного партнерства між усіма учасниками 

міжнародних відносин [21].  

Наразі ідеологія інформаційного суспільства охоплює різні напрями і 

тенденції, у межах яких розглядаються нові політичні перспективи для акторів 

міжнародних відносин, зокрема філософсько-соціальні, що стосуються 

розвитку теорій інформаційного суспільства, формування нового соціального 

устрою, модернізації промисловості, переосмислення ментальності світової 

спільноти; економічні, що визначають глобалізацію економіки, створення 

матеріальної бази на основі нових знань та інноваційних технологій, зміну 

інфраструктури, розвиток мережевого ринку; соціокультурні, що передбачають 

становлення нових цивілізаційних цінностей, високої мотивації діяльності в 

постіндустріальну добу, підвищення рівня масової свідомості і збереження 

культурної спадщини; інтелектуальні, що окреслюють розвиток 
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інтелектуальних ресурсів, накопичення інтелектуального капіталу, зміну форм 

глобального управління інтелектуальною власністю; еколого-культурні, що 

розвивають екологію цифрових мереж, технологію екологічної поведінки, 

формують нові культурні цінності та принципи взаємоповаги у комунікації [22]. 

Таким чином, як доводиться у сучасних політологічних дослідженнях, 

інформаційна парадигма сучасного розвитку виступає як «модель/зразок 

політичної дії, як система оцінювання поточних і перспективних політичних й 

соціально-економічних подій, на базі яких формулюються й аргументуються 

стратегії і програми для практичної діяльності акторів міжнародних відносин на 

різних рівнях глобальної кооперації. Просування зовнішньополітичних 

інтересів на міжнародній арені також залежить від врахування впливу 

комунікативних технологій на міжнародну взаємодію; оскільки для формування 

і підтримування позитивного іміджу суб’єктів міжнародних відносин, 

забезпечення переваг національних пріоритетів на світовому рівні залучаються 

новітні комунікаційні інструменти, такі як цифрова/твіттерна та 

іміджева/бренд-дипломатія, соціальні медіа-платформи тощо [23]. 

У наукових працях сучасних дослідників вказується, що міжнародний 

досвід формування і становлення інформаційного суспільства уможливлює 

визначення спільних і відмінних пріоритетів інформаційного розвитку регіонів і 

держав, забезпечення координації політичної волі урядів щодо суспільства 

знань, які виявляються у поєднанні державних інтересів з ініціативами 

приватних корпорацій, у фінансуванні вільної конкуренції та  інформаційної 

інфраструктури. Зауважимо, що політичні лідери провідних  країн світу 

вважають інформаційне лідерство вагомим чинником міжнародних впливів, 

інструментом дипломатії та економічного розвитку, який посилює ефективність 

міжнародної взаємодії і визначає значимість країн у світовій ієрархії. Можна 

погодитися з твердженнями науковців, що потужна динаміка глобальних 

комунікаційних процесів обумовила розвиток перспективних моделей 

інформаційного суспільства, від ліберальних, соціальних та інтегрованих до 

формальних і керованих, і такі їх значимі характеристики, як політичні системи 
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та механізми управління у суспільстві знань, глобальна комунікаційна 

інфраструктура, інституціональна база, соціальні переваги, цифрова економіка, 

інформаційна культура та інноваційна дипломатія [24]. 

Слід також підкреслити, що важливим підґрунтям для дослідження 

інструментів зовнішньополітичних комунікацій стали й теорії міжнародного 

середовища, в якому, за визначенням фахівців, відбувається комунікаційна 

взаємодія між акторами міжнародних відносин. Відзначимо дискусійний 

характер концепцій міжнародного середовища, яке, на погляд представника 

французької школи міжнародних відносин М.Мерля, прирівнюється до 

природного і більша частина якого може бути зарахована до компонентів 

території держави, що свідчить про його позасистемний характер. Водночас у 

концепції французьких фахівців Ф.Брайара та М.Джалілі глобальна міжнародна 

система належить до закритих систем, що не взаємодіють із зовнішнім 

середовищем, а, на погляд представника біхевіористської школи міжнародних 

відносин Д.Сінгера, глобальна система не може взаємодіяти зі спорідненими 

системами, отже, вона може розглядатися лише як середовище, а не як система. 

Проте внаслідок розвитку вчення про системний аналіз у сфері міжнародних 

відносин було спростовано зазначені твердження, і сучасний світовий порядок 

розглядається як система, що володіє всіма її ознаками [25-27]. Сучасні 

дослідники міжнародних відносин вважають, що нині з’явилась ще одна 

система, яка володіє ознаками зовнішнього середовища. Йдеться, зокрема, про 

глобальну інформаційну систему, що базується на нових інформаційно-

комунікаційних технологіях, при цьому інтернет визначається вченими як її 

втілення. Відтак зовнішньополітичні комунікації пропонується розглядати як 

складову сучасної глобальної інформаційної системи, яка дозволяє 

міжнародним акторам взаємодіяти між собою з позицій забезпечення  власних 

зовнішньополітичних інтересів [28]. 

Зауважимо, що серед теорій для дослідження інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій найбільш прийнятною вважається теорія 

комунікації К. Дойча, основними засадами якої стали досягнення теорії 
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інформації і кібернетики, зокрема концепт зворотного зв’язку, важливий для 

процесу міжнародної взаємодії, оскільки у кожного уряду є певний пакет цілей, 

яких вони прагнуть досягти. У теорії К. Дойча зворотний зв’язок визначається 

«як комунікаційна мережа, яка пропонує дії у відповідь на введену інформацію 

та дозволяє включити результати політичних рішень до подальшої поведінки 

акторів. Зворотний зв’язок, як зазначається у дослідженні К.Дойча, може бути 

позитивним і негативним. Через механізм негативного зворотного зв’язку центр 

прийняття рішень всередині уряду отримує інформацію про наслідки 

прийнятих рішень. Відповідно до теорії К.Дойча, «робота кожної системи 

спрямована на досягнення поставлених перед нею завдань, а кожна дія або 

подія має наближати систему до здійснення поставлених завдань, відтак для 

системи важливо знати, коли та чи інша дія перешкоджає досягненню 

поставленої мети». Практично система має можливість переглянути або 

скорегувати поставлені завдання і змінити свої дії. Для того, щоб механізм 

негативного зворотного зв’язку працював ефективно, система повинна бути 

організована таким чином, аби отримувана інформація була необхідною і 

постійною, що дозволяло б уряду бачити різницю між поточним становищем і 

поставленими завданнями, так само як і оцінювати ефективність обраних для 

досягнення поставленого завдання заходів [29]. 

Позитивний зворотний зв’язок розглядається К.Дойчем, як зворотна 

ситуація, коли працює механізм позитивного зворотного зв’язку. Позитивний 

зворотний зв’язок, наголошує науковець, підсилює результати функціонування 

системи, тому до цього механізму вдаються в тих ситуаціях, коли потрібна 

оперативна реакція щодо трансформаційних зрушень у зовнішньому форматі. 

Як правило, про позитивний зворотний зв’язок йдеться в контексті виникнення 

конфліктних ситуацій як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Типовим 

прикладом позитивного зворотного зв’язку може служити ситуація, коли дії 

однієї країни, спрямовані на нарощування або переозброєння своєї армії, 

сприймаються іншою країною як агресивні і викликають корегування власних 

цілей і способу дії, що може спричинити порушення балансу сил у 



30 
 
міжнародному контексті. У теорії К.Дойча, зауважують фахівці,  відсутній і 

ціннісний фактор комунікації, а також фактор релігійних, культурних й 

етнічних особливостей, які існують в конкретній політичній системі і також 

впливають на міжнародну взаємодію [30]. 

Для розгляду концептуальних засад зовнішньополітичних комунікацій 

вважаємо за потрібне залучити теорію глобалізації комунікації як модель 

модернізації міжнародного розвитку. У форматі практичної політики глобалізація 

комунікації визначається як піднесення конкурентоспроможності акторів 

міжнародних відносин через впровадження інноваційних комунікаційних 

технологій у провідні сектори життєдіяльності держав, збільшення потенціалу 

спільнот у високоінтелектуальних галузях виробництва; примноження якості 

життя через економічне зростання, забезпечення вільного і загального доступу до 

інформаційних ресурсів різноманітного спрямування, розширення зайнятості 

громадян за умови дистанційної роботи в мережах,  гарантування соціального 

захисту вразливих верств населення через широке використання високих 

технологій; становлення відкритого демократичного суспільства і дотримання 

основних прав і свобод громадян.  Крім того, глобалізація комунікації у численних 

дослідженнях, зокрема Дж.Лайонса, Дж.Луле, М.Хішаді тощо, пов’язувалася з 

ефектом глобалізації медіа, оскільки саме інструменти медіа-комунікації 

розглядалися науковцями як база зовнішньополітичних комунікативних технологій 

у міжнародних відносинах [31-33]. Так, Дж.Лайонс розглядав процеси глобалізації 

комунікації з погляду інтеграційної ролі засобів масової інформації, які вважав 

основним рушієм інформаційного обміну на глобальному рівні у форматі 

діяльності потужних транснаціональних організацій, які контролюють медіа-

ресурси у всьому світі. Тобто, глобалізацію медіа фахівець визначав «як феномен 

розширення транснаціональних корпоративних інвестицій у засоби масової 

інформації, що призводить до появи глобальної олігархії провідних корпорацій, які 

володіють різноманітними технологіями створення контенту та можливостями 

розповсюдження інформаційних продуктів, включаючи всі форми конвергентних 

носіїв інформації. Фахівець на підставі теорії глобальної візуалізації підкреслює, 



31 
 
що мас-медіа в глобальному масштабі впливають на формування громадської 

думки щодо характеру міждержавних відносин, яка в свою чергу потужно впливає 

на політичні інститути не тільки в західних демократіях, але й в інших регіонах, де 

раніше такого ефекту не спостерігалося. Враховуючи значний зсув щодо 

глобалізації через мас-медіа, дослідник зазначає, що традиційну модель 

медіакомунікацій замінила нова інтерактивна парадигма, у форматі якої взаємодія 

суб’єктів міжнародних відносин стала більш інтенсивною і взаємоконкурентною. 

Позиції Дж.Лайонса щодо ролі мас-медіа у процесах глобалізації комунікації 

підтримує й  Дж.Луле, який стверджує, що глобалізація не могла відбутися без 

засобів масової інформації, що об’єднали всіх акторів міжнародних відносин і все 

світове співтовариство у так зване «глобальне село», в якому вбачається асиметрія 

технологій інформаційного розвитку, а глобальні інформаційні ресурси по-різному 

впливають на стратегічне позиціонування держав і  спільнот у значно зближеному 

середовищі [32].  

Погляди дослідниці М. Хішаді на глобалізацію засобів масової інформації 

також відповідають аргументу, що саме глобалізація стала основною рушійною 

силою швидкоплинних політичних, економічних, соціальних та технологічних 

факторів, що змінюють сучасне суспільство та світовий порядок. Загалом 

М.Хішаді розуміє глобалізацію як «процес складних взаємодій між суспільствами, 

культурами, урядами та спільнотами, який передбачає стиснення часу і простору, 

завдяки чому світ здається меншим і в певному сенсі наближає народи «один до 

одного». Щодо дискусії про медіа-глобалізацію, то дослідниця звертає увагу на 

інтерактивне середовище та конвергентні медіа, які вважає інструментами 

взаємодії як з глобальною аудиторією, так і з урядовими інституціями акторів 

міжнародних відносин, оскільки мас-медіа мають значний потенціал для 

поширення інформації у середовищах, де відсутні можливості для свободи 

вираження різних поглядів. Медіа, на думку М.Хішаді, сприяють 

демократичним процесам і впливам, особливо в авторитарних країнах та 

режимах. Однак дослідниця застерігає від явища «інформаційного і культурного 

імперіалізму», що викликає занепокоєння у багатьох країнах, де спільноти 
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переймаються захистом національних цінностей і традицій  від їх уніфікації за 

західними стандартами, зважаючи на те, що у різних регіонах світу 

виявляються протестні реакції на активні форми глобалізації, які можуть мати 

навіть екстремістський характер [33]. Водночас більшість науковців 

розглядають глобалізацію комунікації як позитивне явище, що сприяє 

інтерактивному позиціонуванню політичних акторів у міжнародному 

середовищі. 

Варто зазначити, що важливою для дослідження вважаємо й загальну 

теорію соціальних комунікацій, яка розроблялася Л.Лейдесдорфом, і  прикладну 

теорію соціальних медіа, що знайшла реалізацію у працях Л.Сазерленд [34; 35]. 

Загальна теорія Лейдесдорфа ґрунтується на існуючих теоретичних 

соціологічних моделях, таких як модель само організованих соціальних систем, 

модель комунікацій, модель невизначеної комунікації, модель соціальної 

структури, що базується на поєднанні теорій соціальної дії та інституційного 

аналізу. Для Л.Лейдесдорфа відносини акторів і мережі є «структурно 

пов’язаними, оскільки вони здійснюють власні функції. При цьому 

зазначається, що актори функціонують як осередки мережі, тоді як мережа 

забезпечує зв’язок між осередками, тобто підтримує процес комунікації між 

акторами. Таким чином, підкреслюється у теорії Л.Лейдесдорфа, комунікація 

впливає на створення та визначення мереж взаємодії, що визначають або 

створюють систему соціальної організації, яка  окреслюється науковцем як 

«постмодерна система, децентралізована і дискурсивна за своїм 

характером» [34].  

Про зв’язок теорії комунікації з соціальними медіа йдеться у публікації 

Л.Сазерленд, в якій дослідниця критично аналізує теорії соціального обміну, 

соціального проникнення, порушення очікуваності для розуміння загальних 

закономірностей комунікації, пропонує власну типологію комунікаційних 

моделей від персональної комунікації до всеосяжної комунікації в мережі з 

різними акторами взаємодії. Теорії соціальної комунікації, вважає дослідниця, 

набули актуального значення у зв’язку з активним використанням соціальних 
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мереж та соціальних медіа політиками різних країн, а також представниками 

урядових структур, дипломатичних відомств, громадських організацій, що 

змінює формат комунікацій між державами, впливає на комунікації світових 

лідерів на різних рівнях міжнародної і міжособистісної взаємодії. Практично 

соціальні медіа виступають важливим інструментом для поширення інформації 

про міжнародну позицію політичних акторів та посилення позитивного 

сприйняття їх зовнішньополітичних інтересів у міжнародному середовищі [35]. 

Зауважимо, що поєднання теорії комунікації і міжнародних відносин було 

свого часу представлено у працях К. Дойча, який першим визначив роль 

національної держави в системі міжнародних відносин, показав необхідність 

врахування взаємодії не тільки між державами, але й між суспільствами і 

народами. Теорія К.Дойча вважається спробою проаналізувати характер 

взаємозв’язку між міжнародною інтеграцією і соціальною комунікацією, 

розглянути світову спільноту як сукупність різних політичних груп, що 

знаходяться в процесі взаємодії і взаємовпливу, розкрити найважливіші 

закономірності розвитку сучасних міжнародних відносин, без яких теоретичне 

пізнання  інтеграції було б неможливим [36]. Варто підкреслити, що К.Дойч на 

основі теорії комунікації розробив свій підхід до політичного аналізу, згідно з 

яким у кожного міжнародного актора є певний спектр цілей, яких він прагне 

досягти у міжнародній взаємодії. Особливу увагу науковець приділяє процесу 

трансформації міжнародних відносин, оскільки вони сприймаються як похідна 

від здійснення урядової політики, в якій потоки інформації стають 

каталізаторами політичних змін. Такий підхід, на думку К.Дойча, фокусується 

передусім на процесі прийняття рішень, які ухвалюються на основі 

дослідження інформаційних потоків і розглядаються в якості базових одиниць 

політичного аналізу. При цьому система охоплює інформацію з внутрішнього і 

зовнішнього середовища, інформаційні ресурси спеціалізованих державних 

відомств і незалежних експертних центрів вивчення громадської думки, самі 

інформаційні потоки і пов’язані з ними процеси. Після аналізу й обробки 

інформації рекомендації надходять до структур прийняття рішень всередині 
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уряду, який співвідносить отриману інформацію з минулим досвідом, а також 

виробляє нормативну і ціннісну оцінки, необхідні для прийняття подальших 

рішень. Теорію комунікації К.Дойча свого часу критикували за те, що вона 

приділяє особливу увагу саме процесу прийняття політичних рішень, а не їхніх 

наслідків, і концентрується лише на функціонуванні інформаційних потоків, 

повністю ігноруючи їх контент [37].  

Сучасні дослідники взаємозв’язку міжнародних відносин і глобальної 

комунікації М.Бос, Я.Меліссен, Л.Розель, Ф.Станцель підкреслюють, що 

сучасна дипломатія наразі зазнає кардинальних змін з безпрецедентною 

швидкістю, які впливають на сам характер дипломатії і на використання 

інструментів зовнішньополітичних комунікацій акторами міжнародних 

відносин для просування своїх національних інтересів та репутації, досягнення 

цілей зовнішньої політики або забезпечення власних глобальних прагнень. 

Зокрема, у дослідженні Ф.Станцеля «Нові реалії зовнішньої політики: 

дипломатія у ХХІ столітті» вказується, що зміни стосуються як аспектів 

міжнародної, так і внутрішньої політики, оскільки впровадження інноваційних 

технологій, особливо цифрових, впливає на розуміння дипломатичної 

діяльності, адже збільшується кількість міжнародних та національних 

інституцій, діяльність яких передбачає або є формою дипломатії. До таких 

інституцій дослідник відносить громадські організації, які є більш чутливими 

до питань зовнішньої політики та які прагнуть впливати на міжнародну 

взаємодію через соціальні медіа й інші платформи, на міждержавні комунікації, 

а також комунікації між урядами та іншими внутрішніми суб’єктами, на 

здатність дипломатії діяти законно та ефективно. Тому міністерства 

закордонних справ, дипломати та уряди загалом, наголошує кар’єрний 

дипломат Ф.Станцель, мають виявляти активність щодо захисту державних 

інтересів, ефективно користуватися цифровими інструментами дипломатії; 

впроваджувати такі форми медіації (переговорні комунікації), які узгоджують 

інтереси всіх сторін, що дозволяє урядам діяти як суверенним акторам і 

водночас враховувати вплив та потенціал інших акторів міжнародних відносин; 
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вдосконалювати нову та більш відкриту зовнішню діяльність, яка відповідає 

запитам громадськості, що залучається до участі в заходах дипломатичних 

установ [38]. 

Водночас теорія саме зовнішньополітичних комунікацій підтверджує, що 

міжнародна проблематика різного характеру, зумовлена процесами глобалізації 

комунікації, визначає нові механізми багатостороннього партнерства та 

інструменти його забезпечення. Як зазначається у фахових дослідженнях, 

активізація комунікативної складової взаємодії міжнародних акторів пов’язана з 

постіндустріальними технологіями та використанням інноваційних 

інструментів зовнішньополітичних комунікацій у сучасній системі міжнародних 

відносин. Загалом, фахівці підкреслюють, що активна зовнішньополітична 

діяльність акторів має ґрунтуватися на таких компонентах, як моделювання 

сприятливої політичної реальності, фундаментальне наукове обґрунтування і 

залучення емпіричних досліджень для належного аналітичного і 

комунікативного забезпечення міжнародної взаємодії [39].  

Можна погодитися з науковцями, що вплив зовнішньополітичних 

комунікацій на діяльність акторів міжнародних відносин слід розглядати 

незалежно від географічних параметрів, національної належності, культурно-

соціальних і ментальних характеристик спільнот, оскільки реформування 

сучасної системи міжнародних відносин зумовило появу нових комунікативних 

чинників, які впливають на міжнародну взаємодію, визначають зміст співпраці 

суб’єктів міжнародних відносин, розробку нових стратегій зовнішньої політики 

та практику їх реалізації. На погляд дослідників, такі зміни у міжнародно-

політичному форматі стосуються удосконалення міждержавного 

співробітництва, підтримання демократичної участі різних країн у міжнародних 

політичних процесах, технологічного осучаснення міжнародного середовища; в 

економічному форматі – у діджиталізації економіки, використання ресурсів 

квантових комунікацій у  розвитку промисловості та наукового потенціалу 

країн, підвищення конкурентоспроможності та запобігання економічній 

кіберзлочинності; у соціальному форматі - забезпечення соціальних і трудових 
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прав населення у зв’язку зі змінами технологічного укладу і впровадження 

штучного інтелекту та робототехніки; у культурному форматі - усвідомлення, 

що новий цифровий світ має відображати й зберігати культурну 

багатоманітність і національну ідентичність, поширення нових ідей, знань, 

інформаційних ресурсів для всього світового співтовариства, використання 

спільної культурної спадщини для інтелектуалізації цивілізації; у форматі 

міжнародних відносин - модернізації глобального управління, просування 

національних інтересів на світовому рівні та ухвалення політичних рішень з 

врахуванням поточних і перспективних викликів для міжнародного розвитку, 

впровадження інноваційних комунікативних технологій у міжнародній 

діяльності тощо [40].  

Дослідження модернізації міжнародної взаємодії можна розглядати і як 

наслідок певного перебігу глобально значимих подій, і як їх тактичне та 

стратегічне прогнозування, і як комплексний аналіз динаміки поточних змін, які 

свідчать, що у сучасну добу пріоритетами на перспективу вбачаються передусім 

фінансова стабільність міжнародної системи, всеосяжна міжнародна безпека, 

цифрова економіка й інноваційна промислова політика, подолання криз 

гуманітарного характеру, протидія кліматичним викликам, переосмислення 

потужності міжнародних акторів і статусу світових лідерів, об’єднання зусиль 

міжнародного співтовариств у разі виникнення непередбачуваних ситуацій 

(«чорних лебедів», «чорних медуз» і «чорних слонів»). Такі поточні зміни у 

світовій політиці, які виявилися істотно вагомими для дослідників, потребують 

осмислення перспектив міжнародного співробітництва, оскільки «будь-яка 

проблематика, що визначається як пріоритет державної політики, набуває 

геостратегічного характеру, втілюється у міждержавних відносинах і 

реалізується через практику зовнішньополітичної діяльності». Слід 

підкреслити, що фахівці, розглядаючи перспективні тенденції з міжнародного 

розвитку на основі використання високих технологій, вказували на 

швидкоплинне формування нової архітектури міжнародних відносин і 

стверджували, що саме потужні дії держав щодо створення нової політичної 
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структури світу з урахуванням інноваційних інструментів визначатимуть нові 

напрями міжнародної співпраці [41]. 

Вплив непередбачуваної ситуації, зокрема коронавірусної пандемії, на 

міжнародні відносини та інструменти зовнішньополітичних комунікацій 

аналізується в експертних оцінках провідного теоретика неореалізму С.Уолта, 

який вважає, що уряди всіх типів будуть вживати надзвичайних заходів для 

координації дій щодо подолання коронавірусної кризи з використанням 

інноваційного інструментарію дипломатії. COVID-19, на думку науковця, 

також прискорить зміщення центру глобального управління і впливу із Заходу 

на Схід. Водночас не зазнає змін, йдеться у публікації С.Уолта, 

фундаментально конфліктна природа світової політики, оскільки  COVID-19 

може створити лише менш відкритий, менш процвітаючий і менш вільний світ, 

адже поєднання небезпечного вірусу, неадекватного планування і 

некомпетентного управління поставило людство перед новими викликами 

міжнародної кооперації [42]. Водночас засновник теорії неолібералізму 

Дж.Най-молодший, аналізуючи нову стратегію національної безпеки США, 

оголошену президентом США Д.Трампом, стверджує, що цю стратегію можна 

охарактеризувати як неадекватну, оскільки, Сполучені Штати не зможуть 

захистити свою безпеку без співробітництва з іншими міжнародними акторами 

відносно таких транснаціональних загроз, як COVID-19 і змін клімату. Кожна 

країна, зауважує Дж. Най-молодший, шляхом представлення власної позиції 

щодо актуальних проблем міцного співробітництва через різні канали 

комунікації перш за все захищає свої національні інтереси, проте важливого 

значення, вважає фахівець, «матиме те, наскільки широко або вузько будуть 

окреслені такі інтереси». Політика щодо COVID-19, на думку науковця, 

показує, що США не вдасться пристосувати стратегію національної безпеки 

держави до нового поствірусного світу [43]. 

Вплив пандемії COVID-19 на формування нового міжнародного порядку і 

відповідно на інструменти міжнародної взаємодії, як зазначив президент 

інституту Брукінгса Дж. Аллен, полягатиме в тому, що кожна нація і вся світова 
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спільнота наразі по-новому і потужно переживають соціальне напруження, що 

спричинене такою непередбачуваною ситуацією. Зокрема фахівець стверджує, 

що «…ті нації, які наполегливо працюють завдяки своїм унікальним 

політичним і економічним системам, а також з погляду суспільної охорони 

здоров’я і поствірусної дипломатії, будуть претендувати на успіх у порівнянні з 

тими, хто переживає інший, більш руйнівний результат». Для одних спільнот, 

підкреслює Дж.Аллен, «…це виявиться великим і остаточним тріумфом 

демократії, багатосторонності і зовнішньої політики, для інших - це 

продемонструє явні переваги авторитарного правління». У будь-якому випадку, 

йдеться у дослідженні, криза COVID-19 трансформує міжнародну структуру 

взаємодії, оскільки пандемія буде посилювати напруженість у відносинах між 

країнами, а у перспективі може призвести до міжнародної нестабільності і 

порушення сталих взаємозв’язків акторів міжнародних відносин [44]. 

Авторський концептуальний підхід полягає у розгляді традиційних та 

інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій з позицій 

модернізації міжнародних відносин, впровадження якісно нових моделей 

співробітництва та врахування суттєвої зміни міжнародної взаємодії під 

впливом непередбачуваних ситуацій та гібридних деструктивних конфліктів. 

 

1.2. Науковий дискурс зовнішньополітичних комунікацій у зарубіжних і 

вітчизняних дослідженнях  

 

У сучасному науковому дискурсі представлено насамперед дискусійні 

підходи міжнародних акторів до зовнішньополітичних комунікацій, що 

охоплюють як сучасну методологію щодо змін структури зовнішньої політики, 

так і прикладну практику використання комунікативних технологій у 

міжнародних відносинах. Зовнішньополітична комунікація в умовах значних 

перетворень сучасної системи міжнародних відносин визначається 

дослідниками як чинник зміни традиційних підходів до міжнародної взаємодії у 

глобальному середовищі, зумовлює новації у процесах глобального  управління, 
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підвищення ролі зовнішньополітичних комунікацій у міжнародному 

співробітництві. Відтак проблема зовнішньополітичних комунікацій 

розглядалася у наукових працях у загальному контексті модернізаційних 

зрушень міжнародних процесів на засадах домінуючих політичних концепцій і 

стратегій [45-47].  

Авторський аналіз сучасного наукового дискурсу з урахуванням категорій 

зовнішньополітичних комунікацій засвідчив, що у дослідженнях зарубіжних 

фахівців поглиблюються теорії міжнародних систем, що орієнтують 

міжнародне співтовариство на розширення можливостей міжнародного 

співробітництва, теорії міжнародного порядку, що розглядають конфігурацію 

зв’язків і відносин між політичними акторами, теорії комунікації і 

комунікативістики, що передбачають зміну інформаційно-комунікаційної 

взаємодії у глобальному середовищі, а також виокремлюються такі напрями 

досліджень зовнішньополітичних комунікацій, як прогностичне моделювання 

міжнародної взаємодії на основі інноваційних технологій, подвійна природа і 

вплив міжнародної комунікації на увесь спектр міжнародних відносин, 

інформаційно-комунікативне забезпечення діяльності міжнародних акторів. Як 

зазначається в наукових публікаціях зарубіжних фахівців, зовнішньополітичні 

комунікації в умовах формування нового світового порядку набувають як форм 

підтримки політичного діалогу, так і форм пропаганди переваг тієї чи іншої 

політичної, економічної і соціальної системи, а також відображають 

репутаційне позиціонування світогляду, політико-культурних цінностей та 

способу життєдіяльності провідних держав у сучасному світі [48].  

Наявна наукова дискусія щодо глобалізації комунікації є перспективною 

для з’ясування впливу технологічного прогресу на новий світовий порядок, 

тому в центрі уваги вчених залишаються такі напрями формування нового 

світопорядку, як вирішення геополітичних і геостратегічних проблем, що були 

представлені в політологічному дослідженні «Політика у відносинах між 

державами» Г.Моргентау [49], базовим аргументом якого вважається концепція 

реформування системи міжнародних відносин, за якою передбачається зміна 
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політичної парадигми, перегляд пріоритетів зовнішньої політики і практичної 

діяльності учасників міжнародного співтовариства. Натомість, на думку 

К.Уолца [50], впливовим чинником у процесах модернізації є участь 

неформальних транснаціональних акторів і врахування політичного значення 

комунікаційних технологій. Р. Гілпін запропонував власне бачення глобальних 

трансформацій й одночасне доповнення до теорії К. Уолца, вказавши, що 

міжнародна система існує в безперервному розвитку. Ключовою у науковій 

праці Р. Гілпіна визнана концепція економічного лідерства однієї держави, що 

впливає на розвиток міжнародної системи, оскільки державний інтерес лідера 

не може бути статичним, тобто, аргументація про вплив міжнародної структури 

на державу зводиться вченим до часткового контролю домінування такого 

лідера у системі глобального управління [51]. Прибічники концепції глобалізму 

Р.Кеохейн і Дж.Най пропонували інший підхід до розуміння міжнародної 

політики в умовах глобалізації комунікації. На їхній погляд, «взаємозалежність 

глобальних процесів найбільше виявляється із втратою державами позиції 

лідера світової політики, розмиванням таких складових державності, як 

суверенітет, непорушність кордонів та безпека» [52]. 

Представники неомарксистського підходу І.Валерстайн та Р. Кокс, 

виходячи з таких позицій, стверджували, що «головні зміни у міжнародному 

середовищі визначаються формуванням глобальної системи, появою 

економічних процесів, які посилюють нерівність акторів міжнародних 

відносин»; транснаціоналісти, наголошуючи на зміні складу акторів 

міжнародно-політичних взаємодій, «фіксували взаємозалежність між 

внутрішнім розвитком соціуму і розвитком міжнародної кооперації»; 

прихильники інституціонального підходу свого часу пропонували «повернення 

американських лідерів до активної участі у спільних механізмах міжнародних 

інституцій»[53; 54].  

Сучасні дослідники міжнародних відносин і зовнішньої політики 

М.Аллейн, П.Девісон, Е.Гільбоа, Дж.Каарбо, Дж.Магоні вважають: що 

концептуальні відмінності та останні тенденції зовнішньої політики дають 
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підстави вважати необхідність концептуального зв’язку з емпіричним 

підґрунтям, яке базується на всіх теоріях міжнародних відносин; що 

методологічна база знаходиться на перетині всієї суспільної науки і політики, 

оскільки вони стосуються міжнародних відносин; що оновлений акцент на 

конкретній теорії політичних акторів уможливлює більш повне відтворення 

міжнародної взаємодії з її змінами, сутністю та інноваціями. Аналіз наслідків 

глобальної комунікації щодо формулювання та проведення зовнішньої 

політики, зазначається у дослідженні Е.Гільбоа «Глобальні комунікації і 

зовнішня політика», показує, наскільки вона може обмежувати  лідерів та 

посадових осіб, а також надавати їм можливості для досягнення своїх цілей у 

міжнародній взаємодії. Автор розглядає суб’єктів політичних процесів з 

відповідними ознаками типу, діяльності та концепції у контексті глобальної 

комунікації, критично аналізує такі концепції, як «теорія ефектів CNN», 

«політика в режимі реального часу», «міжнародна політична брокерська 

діяльність» та «медіа-дипломатія», наголошуючи, що значний прогрес у цій 

сфері потребує міждисциплінарного дослідження, що базується на поєднанні 

теорій та моделей як комунікаційної політики, так і міжнародних відносин [55]. 

Подібні підходи до глобальних комунікацій у міжнародних відносинах 

спостерігаються у дослідженні М.Аллейна «Міжнародні комунікації і світова 

політика», в якому одним із ключових чинників, що визначають історичний 

характер ХХ століття, визнається цифрова революція, яка ущільнила світ, де 

традиційно контролювалися ідеї, яка сприяла розвитку інформаційної 

економіки, інноваційних технологій і телекомунікацій, а світове співтовариство 

отримало значні прибутки від технологічних інновацій. Науковці з різних 

галузей, йдеться у роботі, прагнули теоретизувати ту роль, яку міжнародна 

комунікація відіграє у взаємодії національних і міжнародних співтовариств. Ці 

теорії зосереджені на різних вимірах впливу комунікаційних технологій на 

міжнародних акторів, які їх використовують. Зокрема, до таких теорій 

відносяться ідеї про те, як різні типи засобів масової інформації виховують різні 

типи імперського контролю; як нові технології викликають переосмислення 



42 
 
самого поняття «співтовариство», що пов’язується з географічним 

розташуванням і може бути замінене «співтовариством», що пов’язується з 

геостратегічними інтересами. Критичне розуміння ролі міжнародної 

комунікації, на думку М.Аллейна, «має базуватися на усвідомленому розумінні 

природи цих технологій, історії міжнародних ініціатив щодо їх регулювання, а 

також визначення того, які парадигми мають, є і можуть бути використані для 

формування політики за таких технологій. У практиці міжнародних акторів, 

наголошується у науковій розвідці М.Аллейна, публічна дипломатія 

безпосередньо пов’язується із пріоритетами зовнішньої політики і 

запроваджується одночасно у двох моделях: в ієрархічній, в якій здійснюється 

вертикальний контроль за потоками інформації та ініціативами, а також у 

мережевій, в якій відбувається побудова довготермінових зв’язків між різними 

урядовими та неурядовими суб’єктами, причому ефективність мережевої моделі 

постійно зростає внаслідок зміни інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій [56]. 

У дослідженні Дж.Каарбо стверджується, що упродовж останніх двадцяти 

п’яти років відбулися варті уваги злами основних теорій міжнародних відносин, 

які включали внутрішню політику та чинники прийняття рішень. Так, 

неокласичний реалізм та варіанти лібералізму та конструктивізму, підкреслює 

Дж.Каарбо, включали державну мотивацію, уявлення, внутрішні політичні 

інститути, громадську думку та політичну культуру. Водночас, йдеться у 

науковій праці, теоретичні розробки такої проблематики ігнорують 

фундаментальні дослідження зовнішньополітичного аналізу, які стосуються 

внутрішніх політичних чинників та чинників прийняття рішень, що впливають 

на вибір, політику та комунікації суб’єктів міжнародних відносин, хоча такі 

дослідження можуть слугувати доповненням до теорії міжнародних 

відносин [57]. Погляд Дж.Магоні на ефективність зовнішньополітичних 

комунікацій у міжнародних відносинах стосується конкретних інструментів 

стратегічних комунікацій - публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, 

спеціальних інформаційних операцій. Фахівець, досліджуючи роль 
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стратегічних комунікацій у формуванні та захисті корпоративної репутації, 

пропагуванні цінностей організацій та у міжособистісному спілкуванні під час 

структурних змін, зауважує, що практика використання стратегічних 

комунікацій сприяє відновленню чи підтриманню репутації організацій, 

зокрема у післякризовий час, налає можливість зміни парадигми, яка б 

спрямувала стратегічну комунікацію з різними рівнями управління і прийняття 

рішень для зростання вагомої ролі домінуючих коаліцій [58]. 

Водночас у наукових працях йдеться про те, що «функції міжнародних 

акторів щодо забезпечення національних інтересів, зумовлених зростанням 

конкуренції в системі глобальних взаємодій, істотно трансформуються і 

спонукають до комплексного використання інноваційного ресурсу, включаючи 

до активів зовнішньополітичних стратегій інструментарій як прямого, так й 

опосередкованого впливу». Зростання політичного значення глобальних 

процесів, їх впливу на модернізацію сучасної дипломатії, як стверджується у 

дослідженнях, показує трансформаційний характер розвитку сучасної 

міжнародної системи. Вважається, що саме складність і суперечливість 

міжнародних процесів і явищ зумовили особливий інтерес до 

зовнішньополітичних комунікацій, які створюють нові можливості для 

позиціонування держав у глобальному політичному середовищі [59]. 

У вітчизняних дослідженнях з міжнародних інформаційних відносин 

вказується на дискусійний характер наукових концепцій щодо модифікації 

зовнішньополітичних комунікацій, аналізуються впливи зовнішньополітичних  

комунікацій на міжнародну взаємодію, висвітлюються особливості практики 

зовнішньополітичних комунікацій провідних акторів міжнародних відносин, 

розглядається використання інструментів зовнішньополітичних комунікацій у 

міжнародній діяльності України. Водночас проблематика зовнішньополітичних 

комунікацій досліджувалася у наукових працях як у загальному контексті 

трансформації міжнародних процесів на основі домінуючих політичних 

концепцій і стратегій, так і у спеціальному контексті як інструменту 

міжнародної діяльності, що охопило сучасні теорії щодо модернізації структури 
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зовнішньої політики і практику використання інноваційних комунікацій на 

підставі реальних відносин міжнародних акторів.  

В українському політологічному дискурсі вважається, що глобалізація 

системи міжнародних відносин проявляється через становлення світової 

економічної системи, яка функціонує за єдиними правилами; через інтеграцію 

міжнародного контенту в економічну, політичну та інформаційну сфери; через 

послаблення традиційних функцій держави; зникнення межі між внутрішньою 

та зовнішньою політикою; появу глобальної та галузевої асиметричності у 

відносинах між міжнародними акторами, що виникає внаслідок різної 

щільності структур взаємозв’язків між ними та неоднорідності рівня 

взаємозалежності; розширення типів міжнародних акторів, збільшення їх 

кількості у системі міжнародних відносин і зниження рівня передбачуваності 

їхньої поведінки [60]. У цьому контексті важливу роль відіграють дослідження з 

комунікативістики Г. Почепцова, зокрема «Комунікативні технології ХХ 

століття», в якому актуалізується думка, що «поява і використання 

комунікативних технологій зумовлюються інформаційним розвитком світу, 

високою технологічністю матеріальних та інтелектуальних ресурсів, новою 

роллю громадської думки у процесах формування міжнародної політики й 

ухвалення керівних рішень». Що стосується міжнародних комунікацій, то у 

публікаціях науковця передусім підкреслюється, що такі інструменти 

передбачають комплекс ситуацій, які заповнюються в межах тактичних дій, що 

оцінюються за наповненням на іншому рівні, з баченням перспективи для 

виконання завдань, поставлених у межах зовнішньополітичної стратегії. 

Відповідно, зазначається у дослідженні, у комунікаціях «важливу роль відіграє 

стратегічне планування, базовою вимогою якого є координування загальної 

програмної мети і окремих цілей зовнішньої політики, які стосуються кожної 

групи міжнародних акторів та виробленої урядової стратегії, що здатна 

забезпечити бажаний результат» [61]. 

Аналізу процесів глобалізації мас-медіа наприкінці ХХ століття та 

використанню інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій, 
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зокрема у блогосфері, присвячено наукові публікації О.Зернецької. Авторка, 

досліджуючи глобалізацію мас-медіа, вплив транснаціональних медійних 

корпорацій на міжнародну політику, робить обґрунтовані висновки щодо 

політичного впливу засобів масової комунікації на перебіг світових процесів, 

на зовнішньополітичну діяльність окремих держав та на забезпечення 

національних інтересів у міжнародному середовищі, висвітлює роль 

міжнародних організацій у врегулюванні міжнародного співробітництва у сфері 

масової комунікації, з’ясовує стан і перспективи розвитку української медіа-

сфери та можливості інтеграції глобальний медіа-простір [62]. 

Процеси глобалізації комунікації, стверджується у численних 

дослідженнях Є.Макаренко, суттєво вплинули на зміну системи міжнародних 

відносин, зовнішньої політики більшості міжнародних акторів, на просування 

національних інтересів у міжнародній співпраці та використання  інструментів 

дипломатичної комунікації. Водночас, на погляд дослідниці, інноваційні 

можливості зовнішньополітичних комунікацій неоднозначно впливають на 

міжнародну взаємодію, оскільки, сприяти глобальним взаємозв’язкам та 

взаємовпливам, демократизації глобального управління, такі інструменти 

створюють нові можливості для реалізації завдань зовнішньої політики акторів 

міжнародних відносин і водночас спричиняють появу нових типів поляризації у 

сучасному світі. Стрімка динаміка міжнародного розвитку, йдеться у наукових 

працях Є.Макаренко, змінила інформаційну парадигму глобалізації, вплинула на 

стратегії урядових інститутів, представництв держав у міжнародних організаціях 

на всіх рівнях міжнародного співробітництва та на інструменти зовнішньої 

політики і дипломатичної діяльності. Практично залучення інструментів 

комунікативних технологій у сферу міжнародних відносин зумовило нову 

реальність політичної взаємодії і потребу нових способів координації 

міждержавних дій. Наразі, підкреслюється у розвідках авторки, досвід 

зовнішньополітичних установ зарубіжних країн, міжнародних організацій та 

неурядових інституцій засвідчує, що використання стратегічних інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій утворює модерну конфігурацію  
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багатостороннього партнерства [63]  

Суперечливий характер наукових концепцій щодо комунікативних 

технологій, на думку Є.Тихомирової, вказує як на перспективи міжнародної 

взаємодії урядових інститутів з використанням інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій, так і на неоднозначні глобальні впливи 

інноваційних технологій на практику міжнародних відносин. Дослідниця,  

аналізуючи характерні особливості міжнародних комунікацій провідних 

політичних акторів, аргументує необхідність їх застосування у державному 

управлінні і міжнародній діяльності української держави. Головною перевагою 

зокрема PR-інструментів у міжнародному співробітництві, йдеться у фахових 

спостереженнях Є.Тихомирової, є формування і підтримка позитивного іміджу 

держав, міжнародних організацій, впливових транснаціональних корпорацій, 

сприятливої репутації провідних міжнародних акторів та громадськості певних 

країн, об’єктивне інформування міжнародної спільноти про зовнішньополітичні 

рішення і реагування на важливі міжнародні події. Відтак рольова участь PR-

технологй у процесах міжнародної взаємодії, підкреслює дослідниця, 

виявляється в тому, що комунікації з громадськістю перетворюються на 

важливий чинник позитивного іміджування акторів міжнародних відносин [64]. 

Про важливість і значущість IR-інструментів у взаємодії міжнародних 

акторів, наголошує М. Рижков, аналізуючи концептуальні підходи до 

інвестиційного позиціонування в міжнародних відносинах, що розглядається і 

як політика забезпечення стратегічних інтересів у міжнародному 

конкурентному середовищі і як інструментарій здійснення 

зовнішньополітичної діяльності. Використання інвестиційних потоків як 

стратегії поширення впливу у міжнародному середовищі, на погляд фахівця, 

сприяє реалізації геополітичних завдань, захисту та просуванню національних 

інтересів на міжнародному рівні, політичному позиціонуванню міжнародних 

акторів, включаючи до активів зовнішньополітичних стратегій інструменти як 

прямого, так й опосередкованого впливу IR-технологій. Водночас рух 

іноземних інвестицій у міжнародному середовищі визнається одним з 
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ключових механізмів модернізації системи глобального управління , 

спрямованим на вирішення взаємодії таких провідних тенденцій, як 

глобалізація та фрагментація, що зумовлює світовий суспільний розвиток та 

протидію його всеосяжній хаотизації. Зростання політичного значення IR-

інструментів та їх впливу на модернізацію відносин, стверджує М.Рижков, 

свідчить про трансформацію сучасної міжнародної системи та про рівні 

стратегічної стабільності в національному, регіональному та глобальному 

обширах [65]. 

При розгляді інструментів зовнішньополітичних комунікацій заслуговує 

на увагу наукова праця «Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики 

провідних міжнародних акторів» Н.Піпченко, в якій стверджується, що 

ефективність та інтенсивність відносин міжнародних акторів визначається 

інформаційними перевагами, впровадженням сучасних зовнішньополітичних 

стратегій та їх  потужним інформаційним впливом на міжнародні інституції, які 

підтримують рівновагу міжнародної системи. Дослідження 

зовнішньополітичної парадигми у вимірі соціальних медіа розкривається через 

інструменти інформаційно-роз’яснювальної роботи акторів міжнародних 

відносин; через реалізацію міжнародної політики у сфері захисту 

інформаційних і телекомунікаційних систем від несанкціонованого доступу; 

через забезпечення і підтримку на міжнародному рівні дилеми 

конфіденційності та відкритості даних у мережі Інтернет; через врахування 

сталих соціокультурних іміджів спільнот, що впливає на процеси ухвалення 

зовнішньополітичних рішень і на поведінку міжнародних акторів [66]. 

Окремий підхід до комунікаційної політики ЄС та інструментів 

забезпечення подальшої європейської інтеграції представлено у науковому 

дослідженні Н.Карпчук, яка зазначає, що саме інтерактивна природа комунікації 

сприяє прозорому та результативному обговоренню інститутів ЄС і 

європейської громадськості принципово важливих зовнішньополітичних 

проблем. Авторка наголошує, що комунікація наднаціональних інститутів ЄС 

функціонально спрямована на поширення публічної інформації, яка становить 
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суспільний інтерес для європейської спільноти, зважаючи на те, що жодна 

ініціатива об’єднання неможлива без взаємної комунікації з громадянським 

суспільством. Підсумовуючи аналіз комунікаційної політики ЄС, Н.Карпчук 

підкреслює, що комунікаційна взаємодія в європейському суспільному 

середовищі посилюється з розвитком інтеграційної структури, а проміжні 

здобутки сприяють демократизації європейського суспільства. Однак, на думку 

авторки дослідження, нові виклики та проблеми в європейському політичному 

середовищі потребують модернізації комунікаційної політики та нових 

ефективних інструментів для її реалізації [67]. 

Про особливу роль інструментів  зовнішньополітичних комунікацій у 

процесах демократизації політичних режимів та становлення і функціонування 

громадянського суспільства йдеться у дослідженнях С.Даниленка, який вважає, 

що в постіндустріальному суспільстві знань саме комунікації сприяють 

інтенсифікації глобальних інтеграційних процесів та демократичному розвитку 

окремих спільнот, країн і регіонів світу. Можна погодитися з думкою 

дослідника, що потужним чинником поширення ідеї всеосяжної демократизації 

стала інформаційна, мережева і блогерна революція, яка спричинилася до 

«ефекту CNN»,  Інтернету/Твітера та блогів як комунікативних інструментів 

впливу на стратегічні політичні рішення і масову свідомість світової спільноти. 

Політичні комунікації, на думку С.Даниленка, визначаються впливом нових 

політичних практик і відносин, що характеризуються використанням 

інноваційних комунікативних технологій, трансформують культуру спілкування 

політичного класу у владні повноваження, а політичні можливості громадян та 

громадських інститутів у реальні статуси на міжнародному рівні. Тобто, 

розвиненість політичних комунікацій, зазначає С.Даниленко, перетворилася «на 

критерій оцінки ефективності новітніх інформаційних технологій у практичній 

політиці, а політичні комунікації вирішальним чином вплинули на 

впровадження у сферу політичного управління інноваційних інструментів 

міжнародної взаємодії [68]. 

Слід зазначити, що дослідження критично важливої ролі масових 
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комунікацій у зовнішньополітичній практиці становить основну проблематику 

наукових праць В. Терещука, який вважає, що завдяки мас-медіа відбувається 

безпрецедентне зростання відкритості дипломатичної діяльності, а традиційні 

комунікації між урядами, посилюється, а в  деяких випадках заміщуються 

комунікаціями між урядами і зарубіжною громадськістю. Саме розвиток 

транскордонних засобів масової комунікації, наголошує дослідник, 

спричинився до появи такого інструменту міжнародної взаємодії, як публічна 

дипломатія. Ефективна реалізація стратегії публічної дипломатії потребує як 

чіткого визначення пріоритетів та цільових аудиторій, так і створення 

відповідних структур, зокрема В.Терещук відзначає вагому роль іномовлення як 

медійного інструменту підтримки діяльності держави на міжнародній арені. 

Інноваційними зовнішньополітичними інструментами, йдеться у наукових 

працях дослідника, є цифрова дипломатія і соціальні медіа, які уможливили 

пряму взаємодію з цільовими зарубіжними аудиторіями для просування 

потрібної політики акторів міжнародних відносин як в глобальному 

інформаційному просторі, так і в національних інформаційних просторах 

провідних країн світу [69]. 

Дотичним до проблематики інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій вважаємо також дослідження Н.Білан «Інформаційна парадигма 

соціальних комунікацій» [70], в якому інструменти соціальних комунікацій 

розглядаються як соціальні, політичні та культурні чинники, що забезпечують 

соціально-політичну взаємодію в інформаційному суспільстві. На основі 

аналізу соціальних комунікацій ЄС дослідниця стверджує, що практична 

взаємодія інститутів ЄС та європейської спільноти спрямована на формування 

двосторонньої соціальної комунікації громадськості з наднаціональними 

установами, на реалізацію права громадян щодо формування, становлення та 

розвитку демократичних структур ЄС. При цьому, йдеться у науковій праці, 

головними принципами комунікаційної діяльності Європейського парламенту 

можна назвати відкритість даних, залучення громадськості до обговорення 

загальнозначущих проблем і можливості встановити контакт з парламентарями 
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для вирішення актуальних питань щодо поглиблення інтеграції. Серед 

комунікаційних можливостей соціальних медіа авторка виокремлює такі 

інструменти, як соціальна, політична й пропагандистська діяльність інститутів 

ЄС зі зворотним зв’язком, використання соціальних мереж для оперативного 

реагування на запити суспільства, а також забезпечення безперешкодного 

доступу до соціально-політичних інтернет-ресурсів організації. Крім того, у 

дослідженні Н.Білан виокремлюються характерні ознаки соціальних мереж, до 

яких віднесено наявність структури та організації комунікації, врахування 

запитів суспільства, можливості регулювання соціальних процесів усередині 

мережі; формування соціальних груп та організацій, що активно впливають на 

ведення зовнішньої політики об’єднання, інтеграцію соціальних мереж у 

життєдіяльність європейського суспільства [70].  

Вартими уваги вважаємо наукові розробки О.Шевченко щодо таких 

інструментів зовнішньополітичних комунікацій, як іміджеві і бренд- технології, 

які визначаються як прискорювачі зовнішньополітичних процесів, що мають 

неоднозначні наслідки для політичної взаємодії. Зокрема, зовнішньополітичні 

іміджеві  та бренд-комунікації, підкреслює О.Шевченко, реалізуються у 

форматі інформаційно-роз’яснювальної роботи зовнішньополітичних відомств і 

дипломатичних установ, стратегій формування позитивного іміджу і 

представлення державного бренду акторів міжнародних відносин,  

пропагування пріоритетів зовнішньої політики країн світу, спрямованої на 

створення умов для ефективної політичної комунікації в міжнародних 

відносинах. Такі інструменти політико-комунікативних технологій визначають 

стратегію іміджування і позиціонування держави задля створення 

оригінального і конкурентного образу забезпечення національних інтересів у 

внутрішньому і зовнішньому політичному середовищі. Водночас проблеми 

реалізації урядових іміджевих програм для забезпечення національних 

інтересів посідають особливе місце у структурі міжнародних відносин, 

визначають пріоритети зовнішньополітичних комунікацій на основі PR-

технологій, обумовлюють формати представницьких контактів, що впливають 
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на міжнародну взаємодію, визначають стратегію підтримки життєво важливих 

сфер діяльності акторів міжнародних відносин, визначають політику 

підвищення міжнародного статусу країни у багатосторонньому співробітництві. 

При цьому зміни, що відбуваються у всіх сферах життєдіяльності держав, 

насамперед щодо іміджевого та бренд-позиціонування, розглядаються 

О.Шевченко як формування інноваційних інструментів зовнішньої політики та 

практики їх впровадження у міжнародну співпрацю [71]. 

Що стосується міжкультурних комунікацій як інструментів міжнародної 

взаємодії, то вважаємо актуальним теоретичне і прикладне дослідження 

О.Кучмій «Міжкультурне співробітництво у системі міжнародних відносин», в 

якому аналізуються політична діяльність, стратегії і програми як міжнародних 

організацій, так і провідних акторів міжнародних відносин, зокрема публічної 

дипломатії США, політики мультикультуралізму Канади і програми 

франкофонії Французької Республіки. У роботі зазначається, що стратегія 

сучасного міжнародного розвитку враховує нові чинники взаємозалежності та 

взаємодії держав, зокрема міжкультурний діалог, який виступає традиційним 

інструментом політичних процесів. Саме взаємозалежність, спрямована на 

спільне вирішення якісно нових проблем міжнародної співпраці, зумовила 

включення міжкультурного співробітництва у світову політику. Зауважимо, що 

сучасні виклики для цивілізаційного розвитку, трансформація системи 

міжнародних відносин, зміна критеріїв міжкультурного діалогу зумовили 

актуалізацію різних сфер міжнародної діяльності, зокрема, окреслили 

міжкультурне співробітництво як інструмент чинник впливу, конфліктогенності, 

взаємодії та гармонізації міжнародного партнерства, як складову культурної 

дипломатії. Можна підтримати аргументацію дослідниці, що міжкультурне 

співробітництво як чинник зовнішньої політики в умовах модернізації 

міжнародного середовища виявляється у політичних стратегіях культурної 

дипломатії, які мають як позитивні, так і негативні наслідки для взаємодії 

полікультурних спільнот [72].  

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/49533/


52 
 

Дослідженню зовнішньої політики України через інструменти стратегічної 

культури присвячено колективну наукову працю «Стратегічна культура та 

зовнішня політика України», в якій політика розвитку безпеки держави 

розглядається через дипломатію. Головними чинниками, що впливають на 

стратегічну культуру, підкреслюється у монографії, вважаються географічні, 

ресурсні, кліматичні параметри, військова і технічна організація, політична 

система, історичний досвід, погляди політичних еліт, світогляд різних поколінь, 

міфи та символи, головна релігійна книга. На основі вивчення політики України 

щодо НАТО, ЄС, РФ, США, Китаю, Туреччини, Єгипту, а також окремих 

регіонів, йдеться у науковій праці, виявлено такі риси стратегічної культури 

України як регіональна активність, що характеризується асиметричними 

відносинами із формально заявленими стратегічними партнерами, та 

відкритість для інтеграції і взаємодії з іншими стратегічними культурами.  

Нинішня зовнішня політика України, наголошують дослідники, потребує 

реалістичного бачення та стратегічного підходу до інструментів її реалізації, 

оскільки в міжнародних відносинах виникають проблеми щодо контенту 

комунікації між політичними акторами, оскільки одні й ті ж явища в різних 

культурах тлумачяться по-різному. Відтак для взаємоприйнятної міжнародної 

взаємодії необхідно враховувати трансформацію культурних символів та 

політичної поведінки урядових структур різних держав. А специфічною рисою 

української стратегічною культури було визнано політику розвитку безпеки 

через дипломатію, безперервний пошук збільшення свобод і прав української 

спільноти [73]. 

Таким чином, можна стверджувати, що аналіз наукового дискурсу 

зовнішньополітичних комунікацій у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях 

показав, що зовнішньополітичні комунікації розглядаються як інструменти 

міжнародного співробітництва, які надають можливість акторам міжнародних 

відносин взаємодіяти між собою; як чинники модернізації міжнародної системи 

під впливом комунікативних технологій; як інноваційні засоби впливу у 
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міждержавних відносинах; як поєднання різних комунікаційних каналів у 

глобальному середовищі. 

 
1.3. Класифікація інструментів зовнішньополітичних комунікацій 
 

Аналіз наукових теорій щодо зміни інформаційної парадигми міжнародних 

відносин, зокрема у сфері зовнішньої політики, уможливив дослідити еволюцію 

сутності понять зовнішньополітичних комунікацій, розглянути наявні 

класифікації комунікативних інструментів і запропонувати нові підходи до 

поняттєво-категоріального апарату міжнародної взаємодії. Фахівці зазначають, 

що поняття «зовнішньополітична комунікація» було введено в серединні ХХ 

століття В.Девідсоном та А.Джорджем, які визначали його як діяльність акторів 

міжнародних відносин, яку можна представити у вигляді моделі 

зовнішньополітичної комунікації. Водночас відомі зарубіжні фахівці, які 

досліджували  інструменти зовнішньополітичних комунікацій, визначили 

окремі поняття комунікативного інструментарію та проаналізували його 

використання у сфері зовнішньої політики і міжнародних відносин [74-76]. 

Водночас дослідження класифікації зовнішньополітичних комунікацій, на 

думку фахівців, потребує сучасного тлумачення інструментів міжнародної 

взаємодії з огляду на інноваційні підходи до їх використання міжнародними 

акторами, зважаючи, що у науковому дискурсі наявні переважно 

ретроспективні праці щодо окремих видів міжнародної комунікації. Так, 

американський науковець Е. Джуліон, який у 1965 році почав досліджувати 

традиційні інструменти зовнішньополітичних комунікацій, запропонував 

визначення «публічної дипломатії» як залучення громадськості до обговорення 

питань зовнішньої політики. Вчений наголошував, що такі ініціативи 

стосуються впливу на громадську думку в інших державах, взаємодії 

зацікавлених груп та інтересів та використання дипломатичними структурами 

засобів масової комунікації. Зазначимо, що теоретичну базу публічної 

дипломатії становлять дослідження, в яких розглядалися зміни системи 
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міжнародних відносин у контексті трендів глобалізації та зростання впливу 

громадської думки на проведення зовнішньої політики, а у вітчизняних 

політологічних працях комунікації публічної дипломатії визначаються як 

«технології представництва інтересів держави або організацій на міжнародній 

арені через відповідні легітимні інституції у межах державного законодавства 

та міжнародно-правових актів [77]. 

Варто підкреслити, що досвід використання публічної дипломатії США, у 

міжнародній взаємодії вважається «найбільш ефективним інструментом у 

міжнародних відносинах» щодо впливу на світове співтовариство і 

позиціонування зовнішньополітичних інтересів країни через дієвість 

комунікації між американськими та зарубіжними урядовими інститутами і 

громадськістю. Концептуальні зміни публічної дипломатії США відбулися за 

президентства Б.Обами, коли «було визначено публічне поширення 

національних послань через комунікаційні мережі різного підпорядкування, 

культурно-просвітницькі програми, протидію екстремізму через інструменти 

соціальних медіа та посилення інформаційно-аналітичного забезпечення 

міжнародної політики держави» [78]. 

До традиційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій відносять 

насамперед міжкультурні комунікації, які тлумачилися Дж.Уоллером як 

комунікації зовнішньої культурної політики щодо захисту національно-

культурної ідентичності в міжнародних відносинах, посилення культурної 

присутності держав у зарубіжжі та позиціонування акторів міжнародних 

відносин на світовому рівні за значимістю історичної спадщини та параметрами 

геостратегічного становища. Інструменти міжкультурних комунікацій 

вважаються пріоритетними у діяльності дипломатичних установ Франції, 

оскільки культурна політика визначається урядом Французької Республіки як 

стратегія представлення  національних інтересів держави, її політичних позицій у 

міжнародній взаємодії, як комунікативний ресурс різноманітності та  

рівноправності усіх культур і націй [79]. 

Що стосується визначення зовнішньополітичних медіа-комунікацій, то, за 
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П.Карл та Й.Коеном, вони тлумачилися як інструменти впливу дипломатичних 

представництв на позиціонування держав і громадську думки через засоби 

масової комунікації. Науковці зауважували, що дипломатичні представництва 

через медіа-комунікації формують репутаційний образ держави у міжнародному 

співробітництві шляхом  поширення позиційної інформації про свою країну у 

світовому медіа-середовищі. Практика використання зовнішньополітичних 

медіа-комунікацій була традиційною для дипломатичних установ Великої 

Британії, щоб роз’яснювати зовнішню політику країни через різні медіа і 

спеціальні канали Форін Офісу і впливати на думку світового співтовариства. 

Сучасні дослідники розглядають зовнішньополітичні медіа-комунікації як 

«технології взаємодії міжнародних та національних інституцій з засобами 

масової комунікації для медіа-підтримки публічних кампаній і подієвих 

інформаційних акцій» [80; 81]. 

Тлумачення іміджевих комунікацій міжнародних акторів подано у роботах 

С.Блека та С.Катліпа, які досліджували та аналізували процеси теорії, методики 

і методології PR як науки. У сучасному дискурсі зовнішньополітичні іміджеві 

комунікації визначаються як інструменти позитивного сприйняття міжнародної 

політики держави, просування пріоритетів національних інтересів у 

міжнародній співпраці, формування очікуваної громадської думки та пояснення 

іміджу зовнішньої політики. Слід підкреслити, що використанням ефективної 

іміджевої дипломатії вирізняється ФРН, урядові інституції та дипломатичні 

установи якої різними мовами світу поширюють позиційні матеріали про 

політичні, економічні та гуманітарні здобутки країни і національні політичні 

цінності. які створюють базу для суспільної єдності ФРН [82].  

Дослідникам C.Анхольту та В.Олінсу належить тлумачення поняття 

«бренд-комунікації»,  що визначається як «систематичний процес узгодження 

дій, поведінки, інвестицій, інновацій і комунікацій держави для реалізації 

стратегії конкурентної ідентичності». Натомість Ю.Джаффе та І.Небенцаль 

вважали, що ефективність державних бренд-комунікацій більше залежить від 

геополітичних характеристик країни, її економічного розвитку, прозорості її 
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політичних інститутів та діяльності громадянського суспільства [83-85].  

У наукових працях К.Дойча, Н.Чомскі, М.Лі та інших дослідників 

розглядається поняття GR-комунікацій як інструменту ефективної взаємодії 

ділових кіл з урядовими структурами щодо реалізації державних програм і 

забезпечення їх політичного розголосу. Деякими дослідниками GR-комунікації 

визначається як зв’язки владних політичних інститутів із зарубіжними 

компаніями, урядами та фінансово-промисловими групами інших країн, що 

забезпечують взаємодію та міжнародне стратегічне партнерство[86-88]. Фахівці 

посилаються на практику Міжнародної асоціації Government Relations, яка сприяє 

професійній та інтерактивній комунікації зарубіжних компаній, організацій та 

урядів з офіційними урядовими структурами  США щодо підтримки їх ініціатив за 

напрямом розвитку бізнесу, налагодження постійних компетентних зв’язків з 

високопосадовцями, які приймають керівні рішення про кооперацію [89]. 

Визначення лобі-комунікацій як інструментів міжнародної взаємодії 

відносять до наукових розвідок Г.Алмонда та Дж. Пауелла, які аналізували  

проблему політичного представництва груп тиску у внутрішній і зовнішній 

політиці держав. У сучасному розумінні зовнішньополітичні лобі-комунікації 

розглядаються як практика груп організованого тиску, що спрямована на 

просування ділових і політичних інтересів держав, їх коаліцій держав чи 

міжнародних корпорацій для легітимного впливу на прийняття управлінських 

рішень. Показовим прикладом зовнішньополітичних лобі-комунікацій Франції 

вважається консультативна участь представників лобі-груп у законотворчій 

діяльності урядових інституцій, яка регулюється демократичними традиціями 

політичної системи держави [90]. 

Різні тлумачення інструментів Public Affairs як зовнішньополітичних 

комунікацій пропонуються С.Томсоном, Дж. Палужеком, Дж. Грюнігеном, зокрема 

Дж.Палужек визначає Public Affairs як урядові комунікації з представниками 

громадськості; Дж. Грюніген розглядає комунікації Public Affairs як публічну 

політику; для С.Томсона Public Affairs-комунікації  вважаються концепцією 

ведення бізнесу; Public Affairs також визначається як громадська дипломатія. 
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Фахівці зауважують, що комунікації Public Affairs по-різному використовуються 

міжнародними акторами, зокрема Бюро Public Affairs діє у Державному 

департаменту США, залучаючи американські і міжнародні засоби мас- медіа для 

роз’яснення стратегій зовнішньої і безпекової політики держави та сутності 

американських цінностей [91-93]. 

Дослідження advocacy-комунікацій зумовило тлумачення цього поняття як 

кампанії або акції впливу на спільноти інших держав або світового співтовариства 

загалом у межах міжнародної взаємодії. У наукових працях Л.Фрезера, Г.Лассуела, 

Дж.Обара, Д.Джелека аdvocacy-комунікації трактуються як пропагандистські 

заходи з інформування зарубіжної спільноти, політикуму, наукового і ділового 

співтовариства, а також для мотивування міжнародних акторів. Аdvocacy як 

інструментом інформаційного впливу послуговувалися США в інформаційних 

війнах у Перській затоці, щоб залучити через телебачення і міжнародні 

інформаційні канали до своєї політики світове співтовариство. У вітчизняних 

розвідках з міжнародних відносин аdvocacy-комунікації тлумачаться як 

«технології привернення уваги до актуальних міжнародних проблем і розроблення 

рекомендацій для ухвалення керівних рішень щодо реалізації 

зовнішньополітичних ініціатив» [94-96].  

Тлумачення поняття IR-комунікацій спостерігаємо у працях Дж.Уілкокса та 

Ч. Содалі, які вважають, такий інструмент зовнішньої політики поєднанням 

фінансової, комунікативної та маркетингової діяльності для позиціонування 

міжнародних акторів. Крім того, IR-комунікації також тлумачаться як «політика 

іміджування міжнародного актора з метою створення унікального та 

конкурентоспроможного інвестиційного образу для забезпечення національних 

інтересів у внутрішньому і зовнішньому політичному середовищі» [97]. Слід 

вказати, що IR-комунікації є інструментом економічної дипломатії США, що 

ефективно застосовується у міжнародній взаємодії для забезпечення національних 

інтересів Америки. 

Поняття «стратегічні комунікації» вперше було охарактеризовано як 

інструмент зовнішньої політики, що «передбачає залучення різних акторів до 
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відповідальної практики в інтересах організацій і соціальних рухів». Зважаючи на 

різні підходи до тлумачення стратегічних комунікацій, фахівці П.Корніш, К.Йорк 

та Дж.Ліндлі-Френч наголошували, що «стратегічні комунікації можна 

пояснювати як наміри або дії акторів щодо використання засобів комунікативного 

впливу у безпековій і зовнішньополітичній сферах міжнародних відносин». 

Визначення стратегічних комунікацій дослідниками США як національного 

ресурсу «управління дипломатією, інформацією, збройними силами та 

економікою, що охоплює всіх міжнародних акторів» підкреслює значущість 

стратегічних комунікацій у зовнішній і безпековій політиці держави. На погляд 

фахівців Держдепартаменту США, стратегічні завдання для публічної дипломатії  

і стратегічної взаємодії представницької влади країни з сучасними акторами 

міжнародних відносин полягають знаходженні спільних інтересів і цінностей між 

американською спільнотою і спільнотами різних країн, культур і вірувань  всього 

світу». Українськими науковцями стратегічні комунікації визначаються як 

«технології, спрямовані на забезпечення міжнародної взаємодії і формування 

тривалих формальних та неформальних зв’язків між урядовими інститутами, 

міжнародними акторами, дипломатичними установами і політичними лідерами з 

метою реалізації політичних, економічних, безпекових, культурних, соціальних і 

гуманітарних ініціатив і проектів, у тому числі за допомогою публічної дипломатії 

або спеціальних інформаційних кампаній» [98; 99]. 

Системний підхід до розуміння цифрової дипломатії було запропоновано 

фахівцями Інституті миру США, за яким «віртуальна/е-дипломатія» визначається 

як «інструмент використання інформаційно-комунікаційних мереж у міжнародних 

відносинах, що охоплює практику міждержавних відносин, системи прийняття 

зовнішньополітичних рішень, комунікації дипломатичних установ, які 

здійснюються за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій» [100]. 

Нині у науковій літературі для позначення таких комунікацій використовуються 

поняття «цифрова/твітерна/мережева дипломатія», «дипломатія Web.2», «соціальні 

медіаплатформи» тощо, які можна вважати різновидами «віртуальної /електронної 

комунікації». Для прикладу, практика цифрової дипломатії Великої Британії 
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свідчить про формування інтегрованого образу держави у цифрових мережах для 

позиціонування пріоритетів зовнішньої політики і встановлення партнерських 

відносин з різними акторами світу. Зовнішньополітичне відомство Сполученого 

Королівства заснувало нову платформу для блогів, де офіційні особи обговорюють 

з громадянами міжнародні події та діяльність міністерства, а також новий відео-

канал на YouTube та відкрило свій аккаунт на сайті Flickr [101]. 

До інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій, на 

авторський погляд, варто віднести  такі поняття, як  комунікації sharp-дипломатії, 

кліматичної дипломатії, zoom-дипломатії, квантум-дипломатії, поствірусної та 

маскової дипломатії, які набули поширення внаслідок технологічного прогресу і 

непередбачуваних подій. Практика сучасної міжнародної взаємодії, що 

стосується зовнішньої політики провідних акторів світу, свідчить про вплив  

інноваційних комунікацій на реалізацію зовнішньополітичних інтересів, 

підтримку національних пріоритетів і позиціонування країни в міжнародних 

відносинах. Так, провідний теоретик США Дж. Най-мол. у книзі «Майбутнє 

влади» запропонував сучасне бачення стратегії «sharp power» (гострої сили), яка 

характеризується «використанням маніпулятивної дипломатичної політики 

однією країною для впливу та руйнування політичної системи певної 

визначеної країни» [102].  

Дипломатія «sharp power» суттєво відрізняється від дипломатії «soft 

power», яка створює позитивне враження про країну і надає змогу впливати на 

рішення іншої країни через переконання політикуму і спільноти у правильності 

управлінських рішень політичної влади. Стратегія «sharp power» може 

включати «спроби однієї країни маніпулювати та керувати інформацією про 

себе у засобах масової інформації та освітніх системах іншої країни, з метою 

ввести в оману або розділити громадську думку в обраній країні або відвернути 

увагу від негативної інформації про себе» [103]. Практика дипломатії «sharp 

power» відрізняється за різних політичних режимів, проте, як правило, 

передбачає цензуру і маніпуляції, що використовуються не для завоювання 

прихильності громадськості, а для погіршення цілісності незалежних 

http://uk.sitestat.com/fcoweb/britembassy/s?postuaur.kexternallink.nav_home.new_news.new_foreingpolnews.newfcoblog.blogs_fco_gov_uk&ns_type=clickout&ns_url=%5bhttp://www.britishembassy.gov.uk/servlet/ExternalLinkURLRedirectServlet?linkurl=http%3A%2F%2Fblogs.fco.gov.uk&LinkMap=0&linkname=PostUAuk_LinkFCOBlog&referpagename=%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%5d
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інституцій. Провідні міжнародні актори розуміють загрози, які створюють 

Китай і Росія, проте не надають прискіпливої уваги актуальним проблемам 

зовнішньополітичного співтовариства. Відтак поширення дипломатії «sharp 

power», вважають фахівці, зумовлюється технологічними інноваціями в 

телекомунікаціях та соціальних медіа, які вважаються викликом для глобальної 

демократії, проведення правової  міжнародної політики та ефективного 

співробітництва [103]. Наразі «sharp» дипломатія ефективно реалізується у 

практиці міжнародних відносин, оскільки застосування такого комунікативного 

інструментарію забезпечує урядовим інституціям акторів міжнародних 

відносин можливість для просування репутаційної політики країни в світі, 

оперативного реагування на нагальні потреби для забезпечення національних 

інтересів та розуміння громадської думки щодо ролі держав у глобальному 

управлінні.  

До інноваційних зовнішньополітичних комунікацій науковці відносять 

також комунікації «climate diplomacy», характерними ознаками якої вважаються 

«належність до сфери міжнародних відносин і зовнішньої політики держави», 

враховуючи глобальні ризики, пов’язані зі зміною клімату, що вимагає високого 

рівня політичної взаємодії» [104]. Як стверджується у наукових працях 

Д.Тензлера, Л.Елліот та А.Купера, тлумачення поняття «кліматична» дипломатія 

або «зовнішньополітичні комунікації в галузі змін клімату» варто визначати як 

теорію і практику створення міжнародного кліматичного режиму та реалізацію 

зовнішньополітичних заходів, адаптованих до конкретних потреб різних 

географічних регіонів, країн, організацій та галузей. На думку фахівців, такий 

підхід зумовлюватиме ефективну взаємодію між всіма акторами міжнародних 

відносин, зокрема відповідними дипломатичними структурами, міжнародними, 

регіональними та національними організаціями, оскільки кліматичні зміни це не 

лише глобальні виклики та ризики, а й широкі можливості для країн щодо 

розвитку, трансформації, адаптації та пом’якшення наслідків кліматичних 

змін» [104]. Як йдеться у наукових працях науковців, подальше включення 

кліматичних питань в партнерські проекти акторів міжнародних відносин може 
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покращити розробку базових принципів вирішення конфліктів, спричинених 

кліматичними змінами. Зауважимо, що Федеральне міністерство закордонних 

справ Німеччини у співпраці з провідним незалежним аналітичним центром з 

питань державної політики щодо клімату Adelphi розпочало ініціативу щодо 

кліматичної дипломатії, розробляючи основні наративи щодо зміцнення 

потенціалу та підтримки міжнародних та регіональних  ініціатив з протидії 

кліматичним змінам [105]. 

До зовнішньополітичних  комунікацій у сучасних міжнародних відносять й 

інструменти «zoom diplomacy» задля переговорного процесу ЄС та інших 

зацікавлених сторін у зв’язку з обмеженнями діяльності наднаціональних 

установ під час кризи COVID-19. Так, ЄС ініціював у форматі zoom-

комунікацій дискусію міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії за 

участю співголів Мінської групи ОБСЄ  щодо загострення конфлікту в 

Нагорному Карабаху, наслідком якої стала конструктивна спільна заява, яка 

сприйняла звернення Генерального секретаря ООН А.Гутерреша щодо 

всеосяжного припинення вогню під час коронавірусної пандемії. Якщо сторони 

прислухаються до заклику А.Гутерреша щодо врегулювання конфлікту, 

зазначається у коментарях дипломатичних відомств Європи, можна вважати 

зовнішньополітичні zoom-комунікації дієвим інструментом міжнародної 

взаємодії [106]. 

Заслуговують на увагу й такі інструменти зовнішньополітичних 

комунікацій як квантум-дипломатія, ідея якої вперше виникла під час дискусії 

колишнього держсекретаря США Дж.Шульца та фахівця з теоретичної  фізики 

С.Дрелла щодо впливу високих технологій на міжнародну взаємодію. Як нова 

форма взаємодії квантум-дипломатія розглядається у дипломатичній площині, 

що забезпечує зовнішньополітичні комунікації як між акторами міжнародних 

відносин, так і між локальними представництвами влади. Квантум-дипломатія 

уможливлює одночасну присутність бачення подій в різних країнах, коли 

переговори відбуваються прозоро для громадськості і таємно у форматі 

традиційної дипломатії [107].  
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Інноваційним інструментом зовнішньополітичних комунікацій 

вважається і поствірусна дипломатія, яка реалізується міжнародними акторами 

у поточній непередбачуваній ситуації. На тлі пандемії COVID-19, зауважує 

М.Муньос, радник міністра у Постійному представництві Коста-Ріки при ООН 

в Женеві, зовнішні зносини міжнародних акторів постали перед численними 

викликами, які охоплюють широкий спектр міжнародної взаємодії, включаючи 

доступ до відповідних технологій, переформування комунікаційних протоколів 

і необхідність здійснення комунікацій в умовах інтернет-переговорів. Сучасні 

технологічні інтернет-платформи уможливили продовження дипломатичних 

дискусій та визначення багатостороннього порядку денного міжнародних, 

регіональних  та неурядових організацій, представники яких  опинились у 

принципово новому  переговорному середовищі, зокрема це стосується 

передусім Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ, 

наднаціональних інституцій ЄС та центрів N3G тощо. Крім того, різні часові 

пояси та відсутність систем, які можуть передбачати синхронний переклад 

спілкування, також обмежують участь технічних експертів, науковців, 

громадянського суспільства, транснаціональних корпорацій та інших 

представників, що знаходяться поза урядовими платформами [108-110]. 

Як зазначається в експертній аналітиці, у взаємодії міжнародних акторів 

спостерігаються й гібридні зовнішньополітичні комунікації, які потребують 

інноваційних інструментів і технологічних новацій. Зокрема, у цьому контексті 

дипломатичні делегації ЄС своєчасно реагують на процеси у більш 

динамічному міжнародному середовищі, а їх роль стає більш помітною у 

багатосторонній взаємодії, оскільки постійні місії залучаються до співпраці зі 

спеціалізованими установами у пошуку рішень щодо координації дій у 

подоланні коронавірусної кризи, для сприяння міжнародному співробітництву 

та участі в переговорних процесах дипломатичного характеру. Водночас 

представники дипломатичних відомств терміново мали набути навичок 

користування цифровими платформами задля підвищення ефективності 

зовнішньополітичної діяльності згідно зі встановленими протоколами та 
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механізмами відносин у форматі гібридної поствірусної дипломатії, яка б 

забезпечувала всеохопність, прозорість та гарантовану участь всіх держав у 

багатосторонніх дискусіях щодо визначення ситуацій, які потребують вищого 

рівня ухвалення політичних рішень. На думку фахівців, ефективний доступ 

міжнародних акторів до багатосторонніх переговорних процесів під час 

пандемії розширює можливості для досягнення результативних домовленостей. 

Практично багатосторонність та дипломатія, зазначається у дискусіях, будуть 

відігравати ключову роль у боротьбі з пандемією, а зростання довіри та 

співпраці будуть основними засадами глобальної відповіді на спільні  виклики 

світовому співтовариству [111]. 

Зауважимо, що різновидом гібридних зовнішньополітичних комунікацій 

вважаються й деструктивні комунікації, які відзначаються тенденційною 

спрямованістю пропагандистського змісту щодо важливих сфер 

життєдіяльності міжнародного співтовариства і вважаються небезпечними за 

наслідками маніпулятивного впливу на представників політичних інституцій та 

масову свідомість спільнот, що зумовлює використання міжнародних 

механізмів протидії щодо несанкціонованого втручання у межах політичної 

компетенції універсальних міжнародних та національних  інститутів. Більшість 

експертів вважають, що гібридні зовнішньополітичні комунікації 

деструктивного характеру характеризуються наявністю значної за масштабами 

системи управління інформаційними потоками для проведення 

пропагандистських кампаній - від технологій PR для формування бажаної 

громадської думки, вибіркового інформування з тенденційно визначеним 

впливом медіа та інтернет до всеохопної дискредитації зовнішньої політики 

окремих акторів міжнародних відносин, а також поширенням спрямованої 

дезінформації із застосуванням інформаційно-психологічних засобів впливу та 

використання мережі Інтернет для модифікації як глобального, так і 

національного інформаційного простору та контролю за інформаційною 

інфраструктурою [112]. 
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Стратегії використання деструктивних гібридних комунікацій свого часу 

були застосовані різними міжнародними акторами в близькосхідних і 

балканських країнах, на пострадянському просторі і останнім часом 

спостерігалися в інформаційному просторі країн Європи. Оскільки 

деструктивний медіавплив здійснюється, як правило, в рамках російської 

програми дезінформації та антиєвропейської пропаганди, протидія 

інформаційному тиску РФ зумовила рішення комітету Європейського 

Парламенту із закордонних справ щодо фінансування боротьби з 

дезінформацією та фейковими повідомленнями в європейському 

інформаційному середовищі. Більшість європейських політичних лідерів 

стверджують, що гібридні деструктивні комунікації Росії в європейських 

країнах відзначаються агресивним маніпулятивним контентом, що потребує 

його спростування та роз’яснення для громадськості як чинників 

інформаційних загроз щодо репутації країн в міжнародних 

відносинах [113; 114]. 

Зовнішньополітичні комунікації «mask diplomacy» також пов’язані з 

пандемією COVID-19, але характеризуються політичними експертами як 

прагнення Китаю зміцнити свій імідж «відповідального світового лідера», 

оскільки міжнародна репутація країни наразі є неоднозначною. У багатьох 

дослідженнях стверджується, що поставки китайських медичних товарів у 

країни з високими показниками захворюваності на коронавірус не можуть 

подолати негативного ставлення політичних лідерів багатьох держав до 

проблеми поширення вірусу з території Китаю і приховування урядовими 

структурами інформації щодо його походження. Відтак китайським 

дипломатичним місіям та державним мас-медіа було поставлено завдання 

сформувати позитивні наративи щодо іміджу гуманітарної медичної допомоги і 

значної ролі Китаю у протидії поширенню пандемії коронавірусу. При цьому 

основним контентом повідомлень було окреслено аргументи про невизначеність 

походження вірусу з Китаю, щоб країни Латинської Америки та решти світу 

погодились з твердженням, що саме Китай відкрито, прозоро та відповідально 



65 
 
поставився до подолання COVID-19. Більшість таких повідомлень були 

поширені у регіоні Латинської Америки разом з гуманітарною допомогою у 

вигляді масок та медичного обладнання [115]. 

Незважаючи на заперечення Китаю, зауважують фахівці і дипломатичні 

представники, є достатньо доказів вважати, що епідемія коронавірусу почалася 

саме в Китаї, проте ситуація з убезпечення суспільства вийшла з-під контролю, 

а масштаби спалаху замовчувалися владою держави. Тому була запроваджена 

«mask diplomacy», згідно з якою Китай надавав допомогу, пов’язану з 

коронавірусом, експортуючи до інших  країн десятки мільйонів масок, мільйони 

наборів для тестування та ШВЛ, в тому числі до Америки, щоб відвернути 

увагу світу від конспірологічних версій щодо причетності країни до пандемії. 

Водночас, як наголошується в експертній аналітиці, протягом кількох коротких 

місяців, коли COVID-19 почав поширюватися поза межами країни, Китай 

продовжував провокації проти сусідніх країн та оскаржував їх претензії на 

суверенітет, з огляду на боротьбу з небезпечним вірусом. Країна провела 

агресивну дезінформаційну кампанію проти Тайваню та Японії на тлі відвертих 

провокацій, коли сусідні держави намагалися стримати та подолати економічні, 

медичні та суспільні проблеми, зумовлені COVID-19. Тобто, Китай фактично 

намагався скористатися комунікаціями «mask diplomacy», щоб світове 

співтовариство забуло про роль Китаю в  пандемії. І, як засвідчила міжнародна 

поведінка багатьох держав, проблема пандемії переважила інформаційний 

ресурс про перебіг локальних війн на Близькому Сході, в Латинській Америці, в 

Африці, на Філіппінах, в Тайлінді, де в односторонньому порядку було 

оголошено про припинення вогню, щоб запобігти поширенню COVID-19 [115]. 

Відтак можна стверджувати, що саме інноваційні інструменти 

зовнішньополітичних комунікацій засвідчують процеси модернізації взаємодії 

акторів міжнародних відносин і диференціюють їх поведінку в умовах 

передбачуваних і непередбачуваних ситуацій. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Концептуальні підходи до вивчення зовнішньополітичних комунікацій як 

інструментів взаємодії акторів міжнародних відносин ґрунтуються на теоріях 

глобалізації/де глобалізації, глобалізації комунікації, що характеризуються 

ускладненням політичної інтеграції і появою відповідних інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій, теорії інформаційного суспільства, що 

відзначається формуванням інформаційної парадигми глобального розвитку, 

використанням глобальної комунікаційної інфраструктури для представлення 

позицій політичних акторів на міжнародному рівні, теорії міжнародних систем, 

що вивчає розширення інноваційних можливостей міжнародного співробітництва; 

теорії міжнародного порядку, що аналізує конфігурацію зв’язків і відносин між 

політичними акторами; теоріях комунікації і комунікативістики, що з’ясовують зміну 

інформаційно-комунікаційної взаємодії у глобальному середовищі. 

Аналіз наукового дискурсу зовнішньополітичних комунікацій у сучасних 

дослідженнях показав, що зовнішньополітичні комунікації розглядаються як 

комунікативні чинники модернізації міжнародної системи в інформаційному 

контексті; як інноваційні інструменти міжнародної взаємодії у міждержавних 

відносинах; як поєднання різних комунікаційних каналів у міжнародному 

середовищі, які надають можливість політичним акторам позиціонувати 

національні інтереси на міжнародному рівні.  

Дослідження сучасної класифікації зовнішньополітичних комунікацій  

уможливило диференціацію поняттєвих категорій за традиційними, такими як 

медіа, публічна, культурна й іміджева дипломатія, та інноваційними 

інструментами, такими як комунікації sharp-дипломатії, zoom-дипломатії, 

кліматичної дипломатії, квантум-дипломатії, disaster дипломатії, поствірусної та 

маскової дипломатії, які набули поширення внаслідок зміни інформаційної 

парадигми міжнародного розвитку, гібридних загроз і непередбачуваних подій, що 

засвідчує еволюцію  

Авторський концептуальний підхід полягає у розгляді традиційних та 
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інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій з позицій 

модернізації міжнародних відносин, впровадження якісно нових моделей 

співробітництва та врахування суттєвої зміни міжнародної взаємодії під 

впливом непередбачуваних ситуацій та гібридних деструктивних конфліктів. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ  МІЖНАРОДНИХ АКТОРІВ  

 

2.1.Практика зовнішньополітичних комунікацій міжнародних організацій 

 

Модернізація зовнішньополітичної діяльності істотно вплинула на 

інструментарій міжнародної взаємодії і дипломатичної практики, на реалізацію 

стратегій зовнішньополітичних відомств і делегацій у міжнародних 

організаціях, на комунікації у всесвітніх форумах та конференціях політичних 

акторів. На міжнародній арені відбуваються процеси комунікативної 

стратифікації та інформаційно-політичної диференціації, які впливають на 

діяльність міжнародних організацій із власними принципами комунікації, 

відносинами і статусом у світі. Водночас використання інноваційного 

комунікативного інструментарію змінює усталені уявлення про роль і 

можливості міжнародних організацій, а доступність і відкритість глобальної 

інформаційної інфраструктури дозволяє їм здійснювати відкриту політичну 

комунікацію для позиціонування поглядів і оцінок щодо зовнішньої політики 

держав, політичних керівників чи політичних інститутів. Інтенсифікація 

міжнародної взаємодії в глобальному вимірі викликає проблеми міжкультурного 

спілкування, розвитку культурного різноманіття та збереження культурної 

спадщини, що потребує сучасних досліджень зовнішньополітичних комунікацій 

тих міжнародних організацій, які спеціалізуються на міжкультурному 

співробітництві. Зовнішньополітичні комунікації міжнародних організацій 

стосуються різних сфер міжнародного співробітництва, зокрема політичних, 

економічних, безпекових, науково-технічних, інформаційно-комунікаційних, 

екологічних, культурних, гуманітарних тощо, залежно від їхніх статутних і 

програмних документів та стратегічних проектів. До основних інструментів 

міжкультурного співробітництва відносять зовнішньополітичні комунікації 

«культурної дипломатії», які впливають на політичне формування міжнародного 

середовища; процеси ухвалення політичних рішень; залучення до спільних дій і 
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представлення на глобальному рівні культурних ініціатив, ціннісних орієнтирів, 

репутаційного позиціонування та іміджування міжнародних організацій [116].  

Так, концепція політики міжкультурного співробітництва ЮНЕСКО 

полягає у прагненні об’єднати політичні зусилля держав в рамках ідеології 

мультикультурного суспільства. Саме ідея універсальної участі країн-членів 

ЮНЕСКО в трансформаційних процесах, що мають одночасно політичний, 

економічний і соціокультурний виміри, визначає пріоритети міжнародної 

діяльності організації, які спрямовані на забезпечення міжкультурного діалогу 

цивілізацій, розвитку та збереження культурного розмаїття людства, на 

впровадження принципів культурної дипломатії в регіональних і національних 

програмах міжкультурного співробітництва. Наразі місія ЮНЕСКО 

визначається її можливостями сприяти багатосторонньому діалогу між 

цивілізаціями, здатністю врахувати багатоаспектність соціально-культурних, 

моральних та світоглядних традицій світової спільноти, виступати, відповідно 

до своєї компетенції, як універсальна міжнародна інтелектуальна інституція, що 

опікується підтримкою ідеології модернізованого інноваційного 

суспільства [117]. 

Позитивні зміни у міжнародних відносинах на межі 80-90 рр. ХХ ст., 

наголошується у дослідженнях, обумовили конструктивні підходи до вирішення 

проблеми міжкультурного співробітництва в рамках ЮНЕСКО. Зокрема, у 

Світовій доповіді про культуру і розвиток «Наше культурне різноманіття» 

(1998-1999), зважаючи на диспропорції міжкультурного співробітництва, 

країни-члени заохочувалися до збереження і розвитку матеріальної та духовної 

культурної спадщини для глибокого взаєморозуміння різних культур, до 

створення міжнародних стандартів у сфері міжкультурного співробітництва на 

основі культурного мандату ЮНЕСКО та імплементації цих стандартів на рівні 

національної культурної політики, законодавства і саморегулювання культурної 

сфери, розширення міжкультурних комунікацій. У Доповіді підкреслювалося, 

що в сучасній політиці значні порушення прав людини, які включали незаконне 

обмеження свободи культурного вираження, дискримінацію національних 
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культур та культурних діячів, свідоме знищення матеріальної культурної 

спадщини, руйнування культурного різноманіття, виправдовується культурними 

міркуваннями [118].  

Водночас культурні права вважаються невід’ємною складовою 

фундаментальних прав людини, і міжнародне співтовариство має забезпечувати 

реальний захист культурних прав, ухваливши або доповнивши відповідні норми 

і принципи у різних міжнародних деклараціях та угодах. Експерти ЮНЕСКО 

запропонували Міжнародний Кодекс поведінки у сфері культури як основу для 

регулювання політики міжкультурного співробітництва, основними 

принципами якого є співіснування полікультурних спільнот, підтримка 

культурного різноманіття і збереження культурної спадщини, та сформувати 

Міжнародний Суд з питань порушення культурних прав як новий орган 

міжнародного прецедентного права та впливу на країни-порушники культурних 

прав. Головні принципи політики міжкультурного співробітництва у ХХІ 

столітті, зазначалося у Кодексі, полягають у стратегічному розвитку культурної 

спадщини людства, у формуванні нової глобальної етики та глобальних 

духовних цінностей цивілізації, у підтримці культурної самобутності і 

різноманітності. Країни-члени ЮНЕСКО підтримали гуманітарне 

співробітництво, захист культурних прав людини та охорону культурної 

спадщини як пріоритети реальної глобальної політики і закликали до 

відкритого діалогу і безконфліктного розгляду актуальних проблем у сфері 

міжкультурних відносин [119]. 

У Середньостроковій стратегії ЮНЕСКО на 2014-2021 рр. (документ 37 С 

4) було представлено стратегічне бачення та програмну основу діяльності 

організації на глобальному, регіональному та державному рівнях, а 

глобальними пріоритетами визначено сприяння сталому миру і справедливому 

та сталому розвитку. У документі йдеться про те, що «однією з сил, які 

полегшують рушійний розвиток, все частіше визнається культура, що у своїй 

багатогранності служить матрицею, що об’єднує суспільства і нації», оскільки 

всі суспільства стикаються з новими проблемами, що стосуються культурного 
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різноманіття, нових форм міжкультурної комунікації і взаємодії громадськості. 

ЮНЕСКО, наголошувалося у Стратегії, прагне орієнтованого на майбутнє 

розуміння динамічних процесів, що швидкоплинно змінюють світ, зміцнення та 

утвердження загальних цінностей миру, справедливості, недискримінації та 

прав людини, використання нових можливостей для соціального прогресу і 

визначення політики у сфері освіти, науки, культури, комунікації та інформації. 

Одним з центральних завдань для реалізації принципу «жити разом в гармонії» 

в рамках взаєморозуміння і серед різноманітних в культурному відношенні 

спільнот, йшлося у документі, є створення сприятливого середовища і 

охоплення найбільш знедолених груп суспільства, таких як мігранти, інваліди 

та меншості, включаючи корінні народи. На погляд розробників Стратегії, 

окрему увагу необхідно приділяти збереженню та захисту культурної спадщини 

в цілому і боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей, особливо у 

конфліктогенних регіонах. Політична дискусія в організації виявила різні 

підходи до розуміння політики міжкультурного співробітництва, зокрема до 

концепцій політики «культурного блага», прогресивного плюралізму, 

культурного фундаменталізму, культурної конфліктогенності, культурного 

різноманіття, культурної інклюзії, збереження культурної спадщини у 

глобалізованому світі. У них виявилися проблеми щодо можливості врахування 

та відображення культурного фактору в оцінках розвитку людства; впливу 

транснаціональних корпорацій на світовий ринок культурних продуктів та 

послуг; культурної ексклюзії та інклюзії; співвідношення «плюралізму 

культур» та «національної самобутності»; прояву «культурної 

несправедливості» та існування «культурного визнання»; толерантного 

ставлення до інших культур тощо [120]. 

Відтак ЮНЕСКО буде надавати підтримку країнам-членам за допомогою 

більш цілеспрямованого і далекоглядного стратегічного підходу до 

забезпечення фундаментальних прав і свобод з огляду на те, що доба цифрових 

технологій радикально змінює уявлення про свободу вираження поглядів, яка є 

фундаментальним правом людини і яка становить основу всіх інших цивільних 
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свобод, забезпечує життєздатність відкритого суспільства, демократичність 

міжкультурних комунікацій. Для розвитку міжнародного співробітництва і 

отримання ефективних результатів було запропоновано створити в рамках 

документа 37 C/5 Центр соціальних трансформацій і міжкультурного діалогу 

для розробки інноваційної політики, проведення і прогнозування соціально-

культурних змін у сфері компетентності ЮНЕСКО. Новий Центр, за задумом 

організації, сприятиме міжкультурній взаємодії за такими стратегічними 

напрямами, як: зміцнення зв’язків між науковими дослідженнями і розробкою 

політики культурного плюралізму, враховуючи досвід Програми МОСТ; 

відіграватиме провідну роль щодо цілеспрямованих ініціатив з культури, науки, 

комунікації та інформації, які сприятимуть зміцненню міжкультурного діалогу 

на засадах інституційного партнерства ЮНЕСКО, в тому числі з Альянсом 

цивілізацій ООН, ІСЕСКО, АЛЕКСО, Радою Європи, Африканським союзом та 

іншими міжурядовими і міжнародними організаціями та ініціативами, та 

виконанням резолюції 67/104 Генеральної Асамблеї ООН про Міжнародне 

десятиліття зближення культур (2013-2022 рр.); виступатиме як глобальна 

лабораторія ідей, перспективних досліджень і прогнозування для підготовки 

інноваційних пропозицій щодо розробки державної політики та взаємозв’язку 

між дослідженнями, політикою і практикою. ЮНЕСКО буде прагнути до 

розширення і створення можливостей і простору для діалогу і співпраці шляхом 

міжкультурних проектів, транскордонних ініціатив та міжкультурного діалогу з 

метою зміцнення конструктивного обміну між людьми багатьох різних культур. 

Центр також буде виступати в якості каталізатора щодо активізації співпраці із 

зовнішніми партнерами з метою зміцнення взаємодії зі спеціалізованими 

установами ООН та іншими ключовими зацікавленими акторами на 

глобальному, регіональному та національному рівнях, а також дій на основі 

існуючих партнерських зв’язків і механізмів співробітництва [121]. 

Упродовж багатьох років ЮНЕСКО підтримує різноманітні міжкультурні 

проекти, в рамках яких здійснюється аналіз динаміки взаємодії культур, 

результатів їх взаємовпливу та взаємозбагачення. Такі проекти підтвердили 
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необхідність глибшого дослідження тривалих процесів, які можуть стати 

основою нового діалогу між цивілізаціями, культурами, релігіями і духовними 

традиціями. На рівні міжнародної організації було запропоновано розширити 

допомогу ЮНЕСКО країнам Африки; надавати можливості для використання 

міжнародної трибуни спостерігачам і асоційованим членам організації; сприяти 

впровадженню проектів і програм національної культурної політики, 

впроваджувати в міжнародну практику спеціальну програму ЮНЕСКО з 

культурного розвитку для взаємодії за різними напрямками міжнародних 

відносин; сприяти поширенню стандартів у сфері міжкультурних 

комунікацій [122]. 

Водночас зовнішньополітичні комунікації ЮНЕСКО у сфері 

міжкультурного співробітництва викликають гострі суперечності як у 

структурах самої організації, так і з боку провідних країн-членів. Так, 12 жовтня 

2017 р. Державний департамент США зробив радикальну заяву про вихід з 

ЮНЕСКО за умови збереження постійної місії країни в якості спостерігача при 

цій організації. Офіційна мотивація відображала стурбованість США щодо 

зростаючої заборгованості цій організації, що становить майже 500 млн дол, 

необхідності проведення фундаментальних реформ ЮНЕСКО, а також 

посиленням антиізраїльської політики саме в міжкультурному контексті. 

Початком розбіжностей з ЮНЕСКО стало рішення Держдепартаменту США 

призупинити в 2011 р. щорічні внески на знак протесту проти прийняття в цю 

організацію неіснуючої «держави Палестина». Політична позиція Америки 

щодо антиізраїльської спрямованості ЮНЕСКО не вплинула на підхід країн-

членів організації до близькосхідних проблем в сфері історичної спадщини і 

культури [123]. 

Натомість виконком ЮНЕСКО (58 країн)  проголосував резолюцію, що 

заперечує зв’язок єврейського народу з Храмовою горою, тобто з місцем, де 

існували два єрусалимські храми (залишок другого храму - Стіна плачу), які є 

найвизначнішими святинями для іудеїв і євреїв в цілому. Фактично резолюція 

ЮНЕСКО була спрямована на спростування такого історичного факту, як 
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існування головної ізраїльської святині в Єрусалимі за майже 1600 років до 

появи ісламу як такого і завоювання цього міста арабами. Гора представлялася 

ініціаторами резолюції - Єгиптом і Палестинською автономією - як місце, з 

якого пророк Мухаммед вознісся на небеса для спілкування з Аллахом, що було 

освячено побудованою пізніше мечеттю Аль-Акса. А 2015 р. ЮНЕСКО визнала 

Печеру єврейських патріархів в Хевроні і Гробницю матері Рахілі на кордоні 

Єрусалиму і Віфлеєма «частиною Палестини» [124; 125]. 

Згідно з процедурою США перестануть бути членом цієї організації з 31 

грудня 2018 року, у такий же термін і за такою ж процедурою заявив про свій 

вихід з ЮНЕСКО й Ізраїль. Експерти, враховуючи інтенсивну критичну 

реакцію міжнародних акторів на дії США як країни-засновниці ЮНЕСКО, 

висловлюють звинувачення на адресу особисто президента Д.Трампа щодо 

«нерозуміння ним міжнародних справ», «прагнення ізолювати США» тощо. 

Така критика, зазначається у численних публікаціях в The New York Times, The 

Independent, Christian Science Monitor, Associated Press, The Atlantic та інших 

виданнях, є зрозумілою, оскільки політична і фінансова вага Сполучених 

Штатів в цій організації була значною: свого часу Державний департамент 

США забезпечував своїм щорічним внеском в 82 млн дол 22% бюджету 

ЮНЕСКО [126-128]. 

Фахівці підкреслюють, що США не вперше залишають спеціалізовану 

установу ООН, оскільки ще у 1984 році президент Р.Рейган наполіг на виході 

країни з ЮНЕСКО, обґрунтувавши рішення наявністю «значної корупції» в цій 

організації та її «ідеологічним ухилом в бік Радянського Союзу і проти Заходу», 

проте у 2002 році президент Дж.Буш-молодший повернув країну в ЮНЕСКО. 

Наразі, йдеться в експертних оцінках, рішення про вихід США було цілком 

очікуваним, оскільки здійснювалося воно поетапно за схожою з часом Р.Рейгана 

причиною, а саме посилення вже не стільки антизахідної, скільки 

антиізраїльської риторики шляхом прийняття резолюцій з незмінним 

засудженням Ізраїлю. Проти резолюції 2016 року виступила тоді і гендиректор 

ЮНЕСКО І.Бокова, яку не тільки критикувало мусульманське співтовариство, 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig69zXg_HZAhWyxaYKHQ_uAqUQFggyMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F&usg=AOvVaw3xRAfpgZ5h2qWlKkumrA0Y
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzICBhPHZAhUBD5oKHfRdCyAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FChristian_Science_Monitor&usg=AOvVaw2d4Vd_MYV0cNvWS9XjJxEw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqOO2g_HZAhWEJZoKHbvsAGoQFgg7MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ap.org%2Fen-us%2F&usg=AOvVaw39MuBTczPmrpGlnBiTtGad
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaqs-nhPHZAhUiYpoKHbRwANIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Atlantic&usg=AOvVaw22hma7E3kNCcneLoGKPQJY
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представлене в цій організації, а й йшлося про прямі погрози її життю і 

діяльності. Команда президента США Д.Трампа зайняла чітку позицію щодо 

підтримки Ізраїлю, хоча в ООН, ФРН, Франції та Росії висловили жаль з 

приводу рішення США й Ізраїлю вийти з членів ЮНЕСКО. Зокрема, офіційний 

представник Генерального секретаря ООН Х.Фархан заявив, що «Генеральний 

секретар глибоко шкодує про вихід США з ЮНЕСКО, враховуючи провідну 

роль, яку США грали в ЮНЕСКО з моменту її заснування» [129-130]. 

Нерозуміння рішення США та Ізраїлю про вихід з ЮНЕСКО висловив і 

тодішній міністр закордонних справ ФРН З.Габріель, який вважав ЮНЕСКО 

впливовою міжнародною організацією. Офіційний представник МЗС Франції 

також виступила з критикою дій США та Ізраїлю, зазначивши, що це рішення 

було прийнято в той момент, коли підтримка ЮНЕСКО міжнародним 

співтовариством була особливо важливою. У заяві офіційного представника 

російського зовнішньополітичного відомства наголошувалося, що РФ поділяє 

«стурбованість багатьох країн надмірною політизацією ЮНЕСКО останнім 

часом» [131]. 

Що стосується позиції України, яка є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 

року, то держава активно співпрацює з міжнародною організацією у реалізації 

багатьох міжнародних програм та проектів. Так, українська ініціатива щодо 

використання засобів масової інформації для зміцнення миру, недопущення 

пропаганди війни, насильства i ненависті між народами дала поштовх до 

розробки i прийняття Декларації про раси i расові забобони. Також Україна 

ініціювала розробку «Програми культури миру», яка стала основою 

переорієнтації діяльності ЮНЕСКО в напрямку зміцнення її етичної місії та 

ролі у формуванні психології культури миру, клімату довіри і 

толерантності[132]. На 29-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україна 

запропонувала звернення до ООН з метою відзначення Міжнародного року 

захисту, збереження та відродження культурної спадщини, відтак 2002 рік був 

проголошений ООН Міжнародним роком  захисту світової культурної 

спадщини. В умовах російської агресії проти України та незаконної окупації РФ 
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Кримського півострова одним з пріоритетів України в ЮНЕСКО є забезпечення 

ефективного моніторингу з боку Організації ситуації в Криму у сфері 

компетенції ЮНЕСКО. За ініціативи української делегації Виконавча Рада 

постійно розглядає це питання та ухвалює рішення «Моніторинг ситуації в 

Автономній Республіці Крим (Україна)», в яких підтверджується територіальна 

цілісність України та визнається негативний вплив російської окупації на 

ситуацію на півострові у сфері компетенції ЮНЕСКО [133]. Відтак можна 

стверджувати, що сучасна політика зовнішньополітичних комунікацій 

ЮНЕСКО зумовлює нові підходи до взаємодії міжнародних акторів, пошук 

політичних, дипломатичних, соціальних та культурних можливостей для 

досягнення домовленостей на всіх рівнях співробітництва, вироблення спільної 

позиції щодо дій у сфері міжнаціонального спілкування, в основі якого була б 

ідея цінності будь-якої культури і стилю життя.  

Використання ефективних інструментів зовнішньополітичних організацій 

як традиційних, так й інноваційних на рівні регіональних організацій 

виявляється у діяльності Європейської служби зовнішніх справ ЄС. Можна 

стверджувати, що зовнішньополітична інституція ЄС упродовж тривалого часу 

використовувала традиційні інструменти зовнішньополітичних комунікацій, 

зокрема іміджеві, брендингові, соціальні та лобі-комунікації для просування 

інтересів Європейського Союзу як в інтеграційних процесах, так і на 

міжнародному рівні для підтримання статусу політичного актора у 

багатосторонніх відносинах. Проте в умовах нестабільності, пов’язаних з 

виходом Великої Британії з ЄС, переміщенням значних мігрантських потоків в 

Європу з близькосхідних країн, викликами пандемії COVID-19 та необхідності 

об’єднання зусиль щодо поглиблення інтеграції, новим керівникам 

наднаціональних інститутів  доводиться невідкладно вирішувати якісно нові 

завдання. Як зазначається у коментарях  Х.Солани, екс-представника ЄС з 

питань зовнішньої і безпекової політики, суттєвим контентом 

«зовнішньополітичних  комунікацій ЄС має стати «спосіб розуміння світу, 

свободи, особистих прав та ідеї справедливості, які безпосередньо пов’язані з 
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європейськими цінностями - правами людини, верховенством права, 

міжнародним правом та ефективною багатосторонністю». Водночас у сфері 

зовнішньої політики об’єднання виникає потреба в більшій інтеграції держав-

членів, що посилюється основними ризиками, які виникають на всіх кордонах 

ЄС. Один зі способів, за допомогою якого ЄС досить успішно реалізує свою 

зовнішню політику, вражаються переговорні комунікації, оскільки численні 

міжнародні актори розглядають ЄС як досвідченого посередника у 

врегулюванні численних конфліктних чи кризових ситуацій. Крім того, 

зовнішньополітичні комунікації є тим необхідним інструментом, який дозволяє 

ЄС захищати насамперед спільні європейські інтереси. При цьому, «якщо 

держави-члени ЄС, на погляд Х.Солани, зможуть погоджувати позицію 

організації щодо решти світу, то відповіді будуть швидшими й працюватимуть 

на досягнення спільної мети» [134].  

Нові керівники наднаціональних інститутів, які офіційно розпочали 

роботу 1 грудня 2019 р., зокрема президент ЄС У. фон дер Ляєн, генеральний 

секретар І.Юхансоне, голова Європейської Ради Ш.Мішель, високий 

представник Європейської служби зовнішніх справ Ж.Боррель, запропонували 

для європейської спільноти неоднозначні позиції щодо відносин з країнами-

сусідами. Так, У. фон дер Ляєн, яка раніше закликала до діалогу між Україною 

та Росією, виступала проти постійної військової присутності НАТО в Польщі, 

Латвії, Литві та Естонії, вважаючи неприйнятним постачання зброї з Німеччини 

до України, цього року визнала, що російська агресія змінила курс Німеччини і 

підтримала продовження економічних санкцій та розширення співробітництва у 

форматі «Східного партнерства +» [135]. Так, у документі «Політика Східного 

партнерства на період до 2020 року: посилення стійкості - Східне партнерство, 

яке забезпечує для всіх» наголошується, що представлена програма, базується 

на загальних європейських цінностях і правилах, взаємних інтересах та 

зобов’язаннях, на спільній власності та відповідальності. Вона спрямована на 

зміцнення й поглиблення політичних та економічних відносин між ЄС, його 

державами-членами та країнами-партнерами і на підвищення стабільності, 
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добробуту країн-сусідів ЄС, а також на екологічну та цифрову модернізацію 

європейської політики [136].  

Високий представник Європейської служби зовнішніх справ Ж.Боррель 

пріоритетними завданнями організації на перспективу 2021-2025 рр. другими за 

важливістю визначив допомогу та підтримку Україні, збереження санкцій проти 

РФ, яку вважає однією з загроз для Європейського Союзу, та  протидію 

російській деструктивній пропаганді й дезінформації. Зауважимо, що 

Ж.Боррель запропонував змінити санкційний механізм ЄС, відмовитися від 

принципу одностайності зовнішньополітичних рішень, які варто затверджувати 

за принципом «кваліфікованої більшості», якщо держави-члени ЄС погодяться 

затвердити таке реформування. Зазначені підходи стосуються санкцій щодо  

порушення прав людини або безпекових місій ЄС, за якими може не бути 

обов’язкової одностайності, тобто, йдеться про такий рівень спільної  

політичної культури, що уможливить узгодження більш стратегічних рішень. У 

своїх коментарях Ж.Боррель підкреслив, що на видиму перспективу вважає 

підтримку України стратегічно важливою для Європи. На його погляд, протидія 

російській загрозі полягає у допомозі Україні, посиленні її здатності до 

спротиву агресорові, у забезпеченні можливості для демократичного 

реформування української держави.  Роз’яснення позиції Ж.Борреля полягає в 

тому, що Європа під час швидкоплинних змін прагне зайняти у світовій 

геополітиці лідерські позиції саме за допомогою всього регіону Східної Європи, 

зокрема через механізми Східного партнерства, враховуючи, що збереження 

єдності ЄС вважається ключовим завданням зовнішньої політики організації. 

Через різні канали комунікації керівник Європейської служби зовнішніх справ 

закликав спільно працювати задля «сильнішої Європи у світі, об’єднати 

суверенітет держав-членів, посилити міць суверенних держав, бо саме 

згуртованість ЄС «відповідатиме реаліям нового світу, який з’являється у нас на 

очах» [137]. 

Наразі зовнішньополітичні комунікації ЄС стосуються проблеми 

«поствірусної дипломатії», оскільки урядовці та експертні аналітики 
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розглядають нові версії розвитку Європи після COVID-19, який може вплинути 

на зміну світового порядку. Більшість фахівців вважає, що об’єднання інтересів 

держав-членів ЄС щодо подолання пандемії та її наслідків для політичної й 

економічної стабільності об’єднання має стати  провідним пріоритетом 

діяльності наднаціональних інститутів. Така позиція була підтверджена у 

відеообговоренні кризової ситуації пандемії на рівні міністрів закордонних 

справ країн ЄС. Експерти зазначали, що сучасні геополітичні конфлікти 

виграються «не тактикою чи навіть стратегією, а логістикою і комунікаціями», 

що має пряме відношення до COVID-19, оскільки саме ті актори міжнародних 

відносин, які найкраще подолають кризову ситуацію, враховуючи досвід інших 

країн, виявляться більш потужними у боротьбі з пандемією. Зазначимо, що 

практично йдеться про глобальну війну наративів, в якій були спроби 

«дискредитувати ЄС як такий, коли «європейці були стигматизовані так, ніби 

всі вони були носіями вірусу» [138].  

Враховуючи, що геополітична складова включає боротьбу за вплив 

«політики щедрості», тому, як вважає Ж.Боррель, потрібно захищати Європу від 

її недругів. Важливо, щоб ЄС в умовах пандемії спільними зусиллями показав, 

що інтеграційне об’єднання прагне захистити всі спільноти держав-членів, щоб, 

спираючись на значну дипломатичну мережу делегацій ЄС, надати допомогу 

всім європейцям, які знаходяться поза межами Європи, і повернути їх до своїх 

країн. «Як Європа, підкреслив Високий представник дипломатії ЄС Ж.Боррель, 

ми вже повинні орієнтуватися у світі зростаючої геополітичної напруги, 

особливо між США та Китаєм, оскільки існує ризик того, що COVID-19 

зміцнить попередні тенденції». Відтак завданням ЄС, за Ж.Боррелем, є 

протистояти критикам і дуже конкретно продемонструвати, що організація  

ефективна і відповідальна у кризові часи: «Нехай це буде нашою керівною 

філософією, коли ми боремося з цією кризою та готуємося до того, що буде 

після» [139]. 

Серед інноваційних зовнішньополітичних комунікацій ЄС також 

виокремлюється квантова дипломатія, яка вважається однією зі складових 
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цифрової стратегії інтеграційного об’єднання, що зумовлює впровадження 

квантових комунікацій у міжнародні відносини. Ухвалення кардинального 

рішення Європейської Комісії про наступну рамкову програму «Horizon Europe» 

(2021-2027 рр.) сприятиме піднесенню інноваційного потенціалу Європи. 

Відтак ключовим пріоритетом перспективної програми щодо квантових 

комунікацій, які впливатимуть на суспільство і політику, а також стануть 

актуальними для всієї європейської спільноти, визначено досягнення цілей 

подальшого інноваційного розвитку ЄС [140].  

Європейська Комісія у 2018 році розпочала десятирічну ініціативу 

впровадження квантових технологій, що охоплює такі сектори, як квантова 

комунікація, квантова дипломатія і фундаментальні наукові дослідження з 

квантових технологій. Впровадження Європейської квантової флагманської 

ініціативи зумовило підписання декларації, за якою 23 країни-учасниці спільно 

вивчатимуть питання розвитку квантової комунікаційної інфраструктури, яка 

дозволить забезпечити на найвищому рівні комунікаційні активи по всьому ЄС. 

Очікується, що ініціатива буде сприяти розвитку в країнах ЄС квантових 

технологій та їх застосування щодо зміцнення кібербезпеки і 

конкурентоспроможності європейської зовнішньої політики. За документом 

передбачається, що розвиток Політика ЄС щодо квантових комунікацій 

ґрунтується на  документі «Quantum Manifesto» (2016), який ухвалили 3400 

провідних європейських експертів у сфері науки, промисловості і державного 

управління щодо майбутнього квантових інновацій. Передбачається, що 

розвиток галузі квантових технологій в  Європі в галузі квантових технологій 

формуватиме нову дипломатичну смарт-мережу, що уможливить довгострокові 

міжнародні перспективи ЄС. Важливим інструментом для впровадження 

квантових комунікацій, йдеться в маніфесті, є розробка законодавчих стандартів 

щодо включення квантової криптографії в міждержавні і міжнародні угоди, а 

також вжиття заходів щодо захисту європейських інновацій, оскільки 

європейська квантова галузь намагається вийти на міжнародний рівень. Так, у 

конкретних політичних рекомендаціях щодо квантових технологій йдеться про 
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включення квантово-безпечних вимог у політику щодо конфіденційності 

зв’язку, в тому числі дипломатичного, захисту даних та інфраструктури. 

«Європейська комісія ЄС, наголошують фахівці, має розробити  політику щодо 

квантових комунікацій, оскільки спільна діяльність на європейському рівні 

здатна забезпечити квантове лідерство ЄС в Європі і світі [141; 142].  

Що стосується міжнародних відносин, то, як вважають представники 

наукових, ділових і дипломатичних кіл, ЄС потрібно задіяти європейські  

регуляторні стандарти, промислові та технологічні можливості, дипломатичні 

зусилля та зовнішні фінансові інструменти для просування європейської позиції 

щодо використання квантових комунікацій у міжнародній взаємодії. Йдеться 

про угоди щодо асоціації, домовленості у форматі міжнародних організацій, 

зокрема ООН, ОЕСР, G20 та ISO, програми Східного партнерства + та політики 

перспективного зростання і сталого розвитку відповідно до зобов’язань Європи 

щодо порядку денного до 2030 року. Використання інноваційних квантових 

комунікацій у міжнародних відносинах, за політичними документами ЄС, 

значно впливатиме на міжнародну взаємодію, оскільки ключові закономірності 

технологічних трансформацій зумовлюють зміни у глобальному розподілі 

інноваційної діяльності по всьому світу й активізують діяльність інститутів 

глобального управління [143]. 

Зовнішньополітичні комунікації неурядових організацій стосуються 

різних аспектів їх міжнародної взаємодії, при цьому найбільш перспективними 

вважаються комунікації неурядових організацій у сфері кліматичної дипломатії, 

яку визначають інноваційним інструментом сучасної зовнішньої політики. На 

Міжнародному форумі неурядових організацій 2017 року, що підтримують 

офіційні партнерські відносини з ЮНЕСКО, було зазначено: «…наразі 

найбільш актуальною проблемою дискусій на міжнародному форумі 

неурядових організацій вважаються глобальні зміни клімату». Зауважимо, що 

саме Міжнародний форум неурядових організацій забезпечує дійсно глобальне 

співробітництво щодо визначення та вирішення питань, які мають важливе 

значення для ЮНЕСКО, міжнародної спільноти і громадянського суспільства. 
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Йдеться про активізацію зусиль міжнародних акторів з кліматичної дипломатії у 

контексті Паризької угоди про зміну клімату та саміту «Одна планета» з метою 

обміну досвідом та практикою неурядових організацій щодо протидії 

кліматичним змінам. Зазначимо, що учасники Форуму визначили програми 

діяльності неурядових структур за такими напрямками, як роль організацій 

громадянського суспільства у вирішенні проблем зміни клімату; захисту 

світового океану через зміни клімату; а також збереження  природоохоронних 

територій [144].  

Учасниками Міжнародного форуму неурядових організацій стали 

найбільші екологічні організації США, Канади, Китаю та Європи, які 

засвідчили у програмах своєї діяльності важливість зовнішньополітичних 

комунікацій з різними акторами міжнародних відносин щодо протидії 

кліматичним змінам, охорони довкілля та залучення національних спільнот до 

участі в екологічних проектах і програмах об’єднань. Передусім згадаємо про 

Фонд «Блакитна сфера» (США), експерти та активісти якого займаються 

збереженням світового океану, накопичуючи і поширюючи інформацію про 

діяльність захисників глобальних водних ресурсів та сприяють комунікаціям з 

організаціями щодо співпраці та проведення до спільних акцій. Водночас 

неурядові організації Канади з кліматичної дипломатії посідають одне з 

провідних місць у глобальному захисті навколишнього середовища. Зокрема, 

потужним об’єднанням щодо протидії кліматичним змінам вважається Climate 

Action Network («Мережа з питань клімату»), яка є сукупністю громадських 

організацій, що спільно працюють задля захисту навколишнього середовища 

Канади. Мережа зосереджена на просуванні екологічної політики та вирішенні 

проблем забруднення атмосфери вуглецевими викидами. Зовнішньополітичні 

комунікації з кліматичної дипломатії Climate Action Network мають значний 

вплив на канадійський політикум, зокрема на досягнення соціального 

консенсусу щодо реалізації всеосяжних планів на всіх рівнях влади, що 

базуються на інноваційних наукових розробках екологічного спрямування. Слід 

зазначити, що учасники організації активно співпрацюють з міжнародними 
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організаціями, урядом Канади, транснаціональними корпораціями та 

громадянським суспільством для ефективного захисту довкілля та запобігання 

стихійним лихам. Активним учасником Міжнародного форуму неурядових 

організацій став і «Китайський фонд охорони навколишнього середовища», 

який займається збереженням екологічного середовища та має спеціальний 

статус неурядової консультативної організації при ЕКОСОР ООН. Екологічна 

організація забезпечує комунікації між урядом та громадськістю з проблеми 

охорони довкілля та ініціює розробку законодавчих актів і судових процесів 

щодо порушників екологічних стандартів. Як свідчить аналіз міжнародної 

взаємодії провідних екологічних неурядових організацій, об’єднання такого 

спрямування активно послуговуються інноваційними інструментами 

кліматичної дипломатії для активізації громадськості й урядових та політичних 

інституцій щодо усвідомленого сприйняття проблеми кліматичних змін [145-

147].  

Значний досвід протидії кліматичним змінам мають насамперед численні 

європейські неурядові організації, до інноваційних інструментів яких відносять 

комунікації з протидії зміні клімату в країнах Європи. Програми і проекти 

таких об’єднань охоплюють як міжнародні екологічні проблеми, так і питання з 

охорони навколишнього середовища регіонального та національного рівня. Так, 

у Великій Британії 17 неурядових організацій об’єдналися в коаліцію під 

назвою «Зупинимо кліматичний хаос», щоб висвітлювати проблему зміни 

клімату для європейської спільноти. Водночас протестний рух «Кампанія проти 

зміни клімату» сфокусувався винятково на проблемі зміни клімату і організації 

кампаній для тиску на уряди через протестні акції значних масштабів, щоб 

змусити урядовців до політичних дій щодо вирішення кліматичних проблем. 

Зауважимо, що комунікації з кліматичної дипломатії Мережі «День Землі» 

об’єднують 12000 організацій в 174 країнах світу, в тому числі більшість 

європейських неурядових організацій різного екологічного спрямування. 

Спільно зі своїми партнерами Мережа «День Землі» проводить заходи, які 

змушують громадськість і уряди провідних країн світу звернути увагу на 
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нагальну проблему зміни клімату та  на формування екологічно освіченого 

суспільства, яке усвідомлює всі наслідки своєї діяльності [148]. 

Слід зазначити, що на європейському рівні поширенням незалежної 

інформації про стан навколишнього середовища опікується Європейське 

екологічне агентство, яке надає матеріали для урядових інституцій щодо 

розвитку, прийняття, проведення та оцінювання екологічної політики, а також 

для громадськості. Базовими напрямами діяльності Агентства визначено: 

запобігання змінам клімату; збереження біологічного різноманіття і розуміння 

його просторових змін; охорона  здоров’я націй і якості життя;  використання 

та управління природними ресурсами й відходами. Неурядова європейська 

організація об’єднує 32 країни-члени (27 країн ЄС разом з Ісландією, 

Ліхтенштейном, Норвегією, Швейцарією та Туреччиною) і шість країн 

(Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія і Чорногорія), які 

співпрацюють з Агентством для  прискорення процесів протидії кліматичним 

змінам. Європейське агентство координує дії різних екологічних мереж і відтак 

тісно співпрацює з національними фокусними групами, які представляють  

національні екологічні агентства або міністерства охорони природи, що 

відповідають за узгодження комунікаційної політики з кліматичної дипломатії 

національних мереж країн Європи, яка охоплює численні установи та впливові 

екологічні групи країн-партнерів через Європейську екологічну інформаційну 

та спостережну мережу Eionet [149]. 

Підкреслимо, що Україна наразі здійснює аналіз напрямків діяльності 

Агентства, які відповідають національним пріоритетам держави. На думку 

фахівців, налагодження комунікацій з кліматичної дипломатії з Європейським 

екологічним агентством стане ще одним з інструментів, що сприятиме 

подальшій інтеграції України в ЄС у сфері захисту довкілля і  

природоохоронних територій. Водночас доступ України до Європейської мережі 

інформації і спостереження за навколишнім середовищем дозволить оперативно 

реагувати на оцінку екологічної ситуації як в Україні, так і в країнах-партнерах 

Агентства. Європейська  Комісія у форматі Угоди про асоціацію між Україною 
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та ЄС підтверджує розширення співпраці в сфері охорони довкілля, 

пропонуючи Україні нові принципи участі і співпраці дипломатичного 

відомства та інших урядових структур, відповідальних за розробку і здійснення 

екологічної політики та забезпечення комунікацій з європейськими партнерами, 

зокрема з Європейським агентством навколишнього середовища [150]. 

Для аналізу зовнішньополітичних комунікацій неурядових організацій 

варто залучити й екологічну європейську асоціацію «Climate Alliance», яка 

об’єднує координаційні бюро в більшості європейських країн у загальну 

мережу філіалів об’єднання, що діють на всіх рівнях міжнародної співпраці з 

питань, що стосуються кліматичних змін, біорізноманіття та природоохоронних 

територій. Для обговорення програм і проектів організації та дискусій «Climate 

Alliance» проводить міжнародні конференції, які вважаються значимими для 

мережі у контексті забезпечення дієвої мобільності, міжнародного кліматичного 

процесу, європейського енергетичного обширу та сталого розвитку. «Climate 

Alliance» пропонує широку програму участі для численних неурядових 

організацій у проектах з питань впливу кліматичних змін, що стосуються 

державних закупівель для пом’якшення наслідків зміни клімату (XPRESS), 

консультацій з питань впливу кліматичних змін, вразливості та адаптації 

(ETC/CCA), фінансування локальних екологічних програм (FALCO), 

інвестування  у програми щодо збереження кліматичних ресурсів тощо [151].  

Так, Європейський тематичний центр з питань впливу кліматичних змін, 

вразливості та адаптації за участі Європейського агентства з навколишнього 

середовища став центром тематичного досвіду у галузі впливу кліматичних 

змін по всій Європі. Консорціум, що керує центром, складається з різних 

європейських інститутів та організацій, очільником якого  виступає Італійський 

євро-середземноморський центр зі зміни клімату. Тобто, проект ETC/CCA 

сприяє підтримці політики ЄС шляхом вдосконалення даних і показників щодо 

зміни клімату та його наслідків у різних секторах та регіонах, підвищенню 

оцінки вразливості до кліматичних змін та ризиків природних небезпек для 

суспільства та екосистем, спираючись на поточні або заплановані стратегії 
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адаптації та дії. ««Climate Alliance»» є частиною консорціуму з 2019 року, 

займається питаннями  кліматичних змін, здійснює розробку доповідей про 

адаптацію до зміни клімату в європейських містах, надає допомогу в організації 

Європейського форуму щодо екологічної стабільності міст, вирішує завдання 

щодо адаптації європейської спільноти до зміни клімату, а також аналізує  та 

оцінює ризики стихійних лих для Європи. Фінансування проекту триває 

упродовж 2019 – 2021 рр. через Європейське агентство з навколишнього 

середовища [152]. 

Підсумовуючи аналіз інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

міжнародних організацій, зазначимо, що для їх діяльності використовуються 

традиційні й інноваційні засоби впливу на політичні процеси у світовому 

вимірі, що сприяють виробленню спільних позицій щодо вирішення нагальних 

питань міжнаціонального спілкування, підтримання зв’язків з урядовими 

інституціями акторів міжнародних відносин та для формування сприятливої 

громадської думки про політику міжнародних організацій у глобальному 

середовищі.  

 
2.2. Ключові чинники зовнішньополітичних комунікацій США в 

міжнародних відносинах 

 
Зовнішньополітичні комунікації США наразі характеризуються 

значними трансформаціями міжнародних відносин, серед яких 

виокремлюються розмивання технологічних, економічних, політичних, 

культурних та комунікаційних кордонів, що впливають на ефективність 

міжнародної взаємодії. Як зазначається в американській експертній аналітиці, 

комунікації сприяють обміну наукових і технологічних досягнень, 

інформаційних ресурсів та ідей і водночас поширюють нову культурну 

гегемонію через «м’яку силу» глобальної комунікації. Вплив комунікативних 

технологій на міжнародну взаємодію політичних акторів розглядається у США 

як осучаснення дипломатичної діяльності, результатом якої вбачається 
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зростання провідної ролі держави у багатосторонньому співробітництві та у 

діяльності інституцій глобального управління щодо вирішення нагальних 

проблем сучасності. Ці тенденції відображають загальний суспільний розвиток 

США, що передбачає активізацію дипломатичних установ за такими 

напрямами, як оновлення дипломатичної практики, використання ефективних 

цифрових інструментів у зовнішніх зносинах, координація діяльності урядових 

структур, відповідальних за здійснення зовнішньої політики, залучення 

громадськості до підтримки міжнародних акцій американської держави [153; 

154]. 

Зауважимо, що зовнішньополітична діяльність США характеризується 

використанням інструментів традиційної та інноваційної дипломатії для 

забезпечення національних інтересів держави. Відповідно сучасні інструменти 

зовнішньополітичних комунікацій США втілюються в різноманітних формах, 

які зумовлюють просування національних, корпоративних і громадських 

інтересів держави в міжнародних відносинах і впроваджуються різними 

методами. Особлива увага приділяється традиційним інструментам 

зовнішньополітичних комунікацій, таким як громадська, публічна, цифрова 

дипломатія і стратегічні комунікації. Зокрема, цифрові технології потужно 

впливають на здійснення дипломатичної діяльності, оскільки американська 

громадськість вважається більш чутливою до проблем зовнішньої політики і 

прагне залучатися до міжнародної взаємодії США через соціальні медіа та інші 

мережеві платформи, а також до комунікацій між урядом та іншими 

інституціями, причетними до міжнародної співпраці. Зазначені тенденції 

відображають загальний суспільний розвиток США, що передбачає активізацію 

дипломатичних установ за такими напрямами, як оновлення дипломатичної 

практики, використання ефективних цифрових інструментів у зовнішніх 

зносинах, координація діяльності урядових структур, відповідальних за 

здійснення зовнішньої політики, залучення громадськості до підтримки 

міжнародних акцій американської держави [155].  

Варто підкреслити, що публічна дипломатія у Стратегії національної 
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безпеки США передусім визначається як зв’язки і відносини з іноземними 

представництвами з метою досягнення цілей зовнішньої політики держави. 

Зауважимо, що у 1999 році USIA як провідний державний орган, 

відповідальний за громадську дипломатію, був розформований, а його активи і 

зобов’язання були передані до компетенції  Державного департаменту США, 

що, на наш погляд, вплинуло на ефективність американської дипломатії у 

геополітично важливих регіонах світу. Після терактів 11 вересня 2001 року 

політики і науковці намагалися трансформувати американську громадську 

дипломатію як складову зовнішньої політики країни, щоб наблизити Америку 

до сучасного світу, а також змінити стереотипи тих спільнот, що були здатні 

підтримати агресивні акції щодо США або її громадян. Тобто, американська 

громадянська дипломатія, як зазначають фахівці, має використовувати 

інструменти зовнішньополітичних комунікацій, щоб ефективно донести 

стратегічні ідеї та міжнародну політику американської держави до зарубіжної 

громадськості [156]. 

Що стосується інструментів публічної дипломатії США, то, з погляду 

Д.Бішопа, вони розглядаються як механізм «представництва інтересів держави 

або державних об’єднань на міжнародній арені через відповідні легітимні 

інституції, що виражають суверенну волю нації, користуючись наданими їм 

повноваженнями у межах державного законодавства та міжнародно-правових 

актів» [157]. Після завершення «холодної війни» США  виокремили публічну 

дипломатію як визначальну складову зовнішньої політики. При цьому одним із 

складників публічної дипломатії фахівці вважали медіа-дипломатію, що 

забезпечує здійснення зовнішньої політики через можливості впливу мас-медіа 

на світову громадську думку, а також через соціальні мережі для поширення 

інформації щодо актуальних проблем зовнішніх зносин, дипломатичної 

діяльності і міжнародного розвитку. Зокрема, використання публічної 

дипломатії набуло актуальності у кризових ситуаціях, коли телевізійні канали, 

зокрема CNN, поширювали повідомлення лідерів США та Іраку під час війни в 

Перській затоці, виступали як достовірні джерела інформації для світової 
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спільноти, а також  використовувалися як технології «пробної кулі» для 

з’ясування думки громадськості щодо актуальних проблем міжнародного життя. 

Фахівець з інформаційного супроводження зовнішньої політики Д.Бішоп 

наголошував, що урядові структури США «все більше усвідомлюють 

потенційні вигоди і ризики залучення засобів масової інформації до проведення  

і забезпечення цілей міжнародної діяльності Америки», оскільки до їх 

компетенції належить ухвалення рішень щодо підвищення, обмеження або 

маніпулювання доступом мас-медіа до інформації та охоплення аудиторії, в той 

час як засоби масової інформації можуть відігравати вагому роль у просуванні 

національних інтересів країни на міжнародній арені [158]. 

Реалізація публічної дипломатії США у сучасних міжнародних 

відносинах здійснюється чинними президентськими адміністраціями, 

Конгресом і Державним департаментом з питань зовнішньої політики, іншими 

урядовими структурами, діловими представництвами, неурядовими 

організаціями та інституціями, інформаційними агенціями та провідними медіа 

Америки, соціальними мережами та інтернет-спільнотою. За президентства 

Б.Обами, стратегічними пріоритетами американської публічної дипломатії було 

проголошено: розвиток комунікацій на локальному, національному, 

регіональному та глобальному рівнях для інформування і переконання цільових 

аудиторій та подолання дезінформації; розширення і поглиблення міжнародної 

взаємодії, що ґрунтується на довірі та повазі; подальше удосконалення освітніх 

лінгвістичних програм, підвищення кваліфікації в сфері науки, технологій та 

бізнесу; протистояння екстремізму через використання нових і традиційних 

засобів масової інформації; інформаційне забезпечення зовнішньополітичного 

курсу США через впровадження посади помічника Державного секретаря з 

питань публічної дипломатії та координація ініціатив в сфері публічної 

дипломатії в різних регіонах світу. Стратегічний план розвитку Державного 

департаменту США містив цільові положення щодо підтримки позитивного 

іміджу держави через інноваційні ресурси, а саме через використання 

соціальних медіа для розширення співробітництва та забезпечення обміну 
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інформацією; впровадження «хмарних» технологій для глобального доступу до 

інформації всім зарубіжним медіа-агенціям США; управління зовнішніми та 

внутрішніми потоками інформації, ефективного функціонування 

зовнішньополітичного відомства та комунікації з дипломатичними 

представництвами держави за кордоном [158]. 

Використання інструментів публічної дипломатії у зовнішній політиці 

держави зумовило здійснення активної діяльності урядових структур та 

дипломатичних установ США, спрямоване на формування іміджу країни, 

сприйняття рішень політичної влади, образу політичного лідера; залучення 

уваги американської і світової спільноти до всеосяжного обговорення 

актуальних проблем міжнародних відносин; забезпечення ефективної 

багатосторонньої комунікації з різними політичними акторами. США 

ефективно впроваджували стратегії публічної дипломатії в кожному регіоні 

світу, особливо в Європі, на Близькому Сході, в АТР та на пострадянському 

просторі для здійснення потужного впливу на міжнародну політику, щоб інші 

країни обирали економічну, політичну, демократичну і соціальну модель 

Америки як парадигму реформування національного розвитку. На підставі 

дослідження можна стверджувати, що  публічна дипломатія США свого часу 

сприяла поширенню суспільних цінностей та ідеалів Америки у контексті 

стратегії президентської адміністрації щодо політики глобальної 

демократизації, яка пропагувала наявні в США принципи свободи та 

демократії, засади політичної та економічної системи та  американської 

культури [159].  

Авторський аналіз досліджень зовнішньополітичних комунікацій США 

засвідчив, що президентська адміністрація та Держдепартамент активно 

використовують інструменти публічної дипломатії для впливу на міжнародну 

співпрацю та зовнішню політику інших країн, оскільки в усіх країнах, де влада 

зважає на настрої суспільства, позитивне ставлення до Америки сприяє зміні 

зовнішньої політики держави та покращенню відносин з США. За 

статистичними даними було встановлено, що чим вищим є рейтинг США в 
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окремій державі, тим міцнішими та більш дружніми є відносини між США та 

цими країнами. Загалом, як свідчать рейтингові показники, позитивне 

ставлення до Америки в світі становить 63%, а найбільшу підтримку Сполучені 

Штати мають в таких країнах, як Філіппіни (92% населення), Ізраїль (84%), 

Південна Корея (82%), Кенія (80%) та Сальвадор (80%), оскільки військова і 

гуманітарна  допомога цим країнам у періоди війни або кризових ситуацій з 

сусідніми державами  сприяла поширенню позитивної думки про США серед 

громадськості, адже США надавали суттєву допомогу у часи конфліктів для 

життєдіяльності держав. У такі періоди використання інструментів публічної 

дипломатії сприяло високому репутаційному  рівню США в цих регіонах. 

Зокрема, Ізраїль є союзником США в регіоні Близького і Середнього Сходу, 

тому у багатьох випадках прихильність населення була зумовлена проведенням 

«поведінкової дипломатії» на території ізраїльської держави [160].  

Ефективним інструментом зовнішньополітичних комунікацій 

американської держави також вважається цифрова дипломатія, яка представлена 

у Стратегічному Плані Державного Департаменту США з інформаційних 

технологій на 2019-2022 рр., де йдеться про поглиблення цифрової модернізації 

зовнішньополітичного відомства та дипломатичних місій у зарубіжних країнах, 

про оновлення інформаційно-аналітичних систем дипломатичної установи та 

залучення «хмарних» технологій для координації діяльності дипломатичних 

місій США у зарубіжжі. На думку розробників звіту, цифровий сервіс 

дипломатичних установ є найбільш гнучким  інструментом «нової дипломатії». 

Відтак Державний департамент США рекомендує, щоб дипломатичні установи 

забезпечили надання інформації он-лайн про отримання віз, про графік 

інтерв’ю кожного громадянина; здійснювали моніторинг найчастіше 

відвідуваних веб-сторінок для виявлення інтересів користувачів, щоб врахувати 

запити громадян в інформаційно-роз’яснювальній роботі в країні перебування. 

У Стратегічному плані також йдеться про регулярне оновлення інформації 

мовою країни перебування, підготовленої Бюро міжнародних інформаційних 

програм, інформування про виступи американських службовців та надання 
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можливості дипломатичним представникам в режимі он-лайн здійснювати 

комунікації з місцевим населенням. Згідно з планом передбачається збільшити 

кількість віртуальних дипломатичних представництв у країнах, де нечисельні 

або відсутні дипломатичні установи США, зокрема в деяких пострадянських 

країнах, країнах Близького Сходу, а також в Андоррі, Сейшельських островах, 

Екваторіальній Гвінеї [161].  

Сучасним інструментом цифрових зовнішньополітичних комунікацій  

США фахівці вважають твітерну дипломатію або «twiplomacy», що 

уможливлює використання соціальної мережі для представлення позицій 

політичного лідера США та керівників дипломатичних установ з актуальних 

питань міжнародних відносин. Як підкреслюється у численних публікаціях, 

президент США Д.Трамп повністю замінив компетенцію Держдепу Америки та 

функцій його співробітників у сфері зовнішньої політики, виступаючи у 

Твіттері в якості дипломатичного урядовця, який «сам створює версії 

комунікацій з політичними лідерами інших країн, пропонує власні підходи до 

вирішення нагальних ситуацій, а також  висловлює оцінки  щодо своїх дій». 

Так, експерт В. Ліпман, підкреслює, що «twiplomacy» президента США стали 

інструментом зовнішньополітичних комунікацій Д.Трампа з акторами 

міжнародних відносин інших країн, незважаючи на думку кар’єрних 

дипломатичних співробітників зовнішньополітичного відомства США, які 

прагнуть  працювати у традиційному дипломатичному контексті. Власний стиль 

спілкування Д.Трампа зі світовою громадськістю та очільниками різних держав 

відповідає специфіці непередбачуваного характеру президента і базується на 

його інтуїції та настрої в кожен конкретний день [162]. 

Фахівці також відзначають, що «twiplomacy» Д.Трампа характеризується 

ризикованими, а в деяких випадках агресивними  проявами комунікації, 

підвищеною емоційністю спілкування і відсутністю стратегічного бачення, що 

вказує на проблеми діяльності Державного департаменту щодо здійснення 

послідовної зовнішньої політики. В експертних висновках зазначається, що  

такими особливостями відзначаються твіти Д.Трампа щодо виходу США із 
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ядерної угоди з Іраном, перемовин про нейтралізацію ядерного потенціалу 

Північної Кореї, виходу Америки з Паризької кліматичної угоди та участі 

американської держави у трансатлантичному співробітництві. Реакція лідерів 

країн щодо заявлених позицій президента США була різною, оскільки 

некоректні твіти Д. Трампа не відповідали політиці Державного департаменту і 

суперечили дипломатичному протоколу. Непередбачуваність виступів і рішень 

президента США змушувала міжнародних акторів із засторогою ставитися до 

його висловлювань, зауважуючи, що подальше посилення агресивної риторики 

Д. Трампа щодо урядових структур і політичних лідерів інших країн може 

спричинити дипломатичні демарші як союзних країн, так і  світової 

спільноти [163]. 

Дискусії про конфліктний характер «twiplomacy» Д. Трампа в 

інформаційному полі США свідчать, що ефективність його комунікацій з 

громадськістю не впливає на інтелектуальну якість повідомлень і відповідне 

сприйняття у світовій твітер-спільноті. Деякі дослідники, посилаючись на 

ефективність комунікацій  інших президентів, таких як Ф. Рузвельт, Р.Рейган, 

Б.Клінтон та Б.Обама, вважають «twiplomacy» Д.Трампа більш всеосяжною і 

водночас незалежною від реакції громадськості щодо контенту його твітів. При 

цьому зазначається, що  мережею Twitter щомісяця активно користуються 

майже 330 млн користувачів у всьому світі, і коли представники дипломатичних 

місій США намагаються коректувати різкі висловлювання очільника держави 

серед 1,6 млрд мусульманської спільноти, їх діяльність на основі твітів 

американського президента розглядається як представників провідного 

ісламофобського суспільства у світі. В аналітичних дослідженнях щодо 

«twiplomacy»  Д.Трампа зазначається, що такий стиль зовіншньополітичних 

комунікацій американського лідера став причиною різкого падіння впливу 

держави в міжнародних відносинах, оскільки, на погляд фахівців, «Д.Трамп не 

розуміє, як інформація поширюється по різних мережах комунікації і 

інтерпретуються на рівні провідних акторів міжнародних відносин». Фактично 

вважається, що президент США заради власних політичних амбіцій налаштовує 
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громадянське суспільство країни на різноспрямовані протестні рухи і тим 

самим погіршує статус Америки у процесах глобального управління, який може 

посісти інша країна. В аналітичних розвідках наголошується на тому, що 

Твіттер є лише  інструментом соціальних медіа, натомість активне користування 

президента США перевагами його щоденного зв’язку не впливає на свідомість 

американської громадськості і на спростування його висловлювань [164]. 

До ефективних інструментів зовнішньополітичних комунікацій США 

відносяться стратегічні комунікації, поняття яких було визначено 

американськими дослідниками К.Халаханом, А.Церфасом,  Д.Верчичем, тощо, 

як комунікації, що «забезпечують міжнародну взаємодію та зв’язки між різними 

структурами, інститутами та персоналіями для реалізації політичних, 

економічних або соціальних проектів» [165]. За президентства Б.Обами 

стратегічні комунікації належали до компетенції зовнішньополітичного 

відомства США та таких його структур, як бюро та офіси дипломатичної 

установи, зокрема: Бюро у справах освіти та культури, Бюро міжнародних 

інформаційних програм, Бюро зі зв’язків з громадськістю, Центр стратегічних 

антитерористичних комунікацій, Управління з питань політики, планування та 

ресурсів. Складовими інструментів стратегічних комунікацій, які були  

взаємопов’язані між собою і відрізнялися своєю специфікою, визначалися 

зв’язки з громадськістю, публічна дипломатія та спеціальні інформаційні 

операції. Для здійснення стратегічної комунікації США мали у своєму 

розпорядженні цілу низку конкурентних переваг, серед яких фахівці виділяли: 

збереження економічної, військової і наукової переваги США в сучасному світі, 

глобальну систему військово-політичних та економічних союзів і 

транснаціональних інститутів, в яких превалювали позиції США в сфері 

масової культури, суспільної свідомості та медіа, а також у розробці концепції 

стратегічних комунікацій. Фахівці наголошують, що тогочасна концепція і саме 

розуміння, а також практична організація стратегічної комунікації США 

недостатньо відповідали об’єктивним потребам і можливостям держави, 

незважаючи на випереджальний розвиток теорії і практики стратегічної 
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комунікації у порівнянні з іншими акторами міжнародних відносин. Зауважимо, 

що аналіз Доповіді Білого Дому щодо стратегічної комунікації від 16 березня 

2010 р. виявив  суперечності щодо тлумачення «стратегічних комунікацій», які 

на той час прирівнювалися до «публічної дипломатії», що вважалося 

дискусійним з методологічної точки зору і побічно свідчило про міжвідомчі 

розбіжності з приводу інтерпретації визначення стратегічних комунікацій, перш 

за все Державним департаментом та Міністерством оборони. Внаслідок 

дискусій було ініційовано перегляд існуючих програм і ресурсів для виявлення 

поточних проектів, які могли б бути краще реалізовані іншими департаментами 

і агентствами США [166].  

Процес включав в себе і діяльність спеціальної групи з розробки 

поточних, тактичних і стратегічних варіантів рішень для внутрішньої і  

зовнішньої політики держави, проте в зовнішньополітичному відомстві 

перевага надавалася громадській дипломатії, а функції управління стратегічної 

комунікації полягали в розробці і впровадженні стратегічних медіа-цілей для 

Державного секретаря США. Управління стратегічних комунікацій також 

відповідало за щоденне виконання стратегічних медіа-планів Державного 

секретаря, включно із залученням інших офіційних осіб для підтримки 

ініціатив глави дипломатичного відомства. До компетенції Центру стратегічних 

антитерористичних комунікацій, що був створений за наказом президента 

Б.Обами і Державного секретаря, було віднесено координацію, орієнтування та 

інформування уряду щодо всього спектру  зовнішньополітичних комунікацій, 

спрямованих проти тероризму і насильницького екстремізму, зокрема проти 

Аль-Каїди та її філій і прихильників як в США, так і в інших країнах світу. У 

підпорядкування  Центру стратегічних антитерористичних комунікацій було 

надано відділ Національної стратегії щодо боротьби з тероризмом, який 

здійснював свою діяльність під керівництвом Білого дому і міжвідомчих 

структур. Центр складався з трьох інтерактивних департаментів: інтегрованого 

департаменту, що використовував експертний аналіз розвідувального 

співтовариства та окремих провідних експертів для інформування урядових 
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структур; департаменту стратегічного планування і здійснення інформаційних 

операцій, що розробляв ефективні засоби протидії терористичній пропаганді; 

департаменту мережевого зв’язку, що забезпечував практику протидії 

терористичній пропаганді та дезінформації про США в різних інтерактивних 

цифрових середовищах.  Б. Обама свого часу засвідчив важливість інструментів 

стратегічних комунікацій для зовнішньої безпекової політики США, 

призначивши директором зі стратегічних комунікацій найбільш компетентного 

радника із зовнішньополітичних проблем для забезпечення інтересів США у 

міжнародній взаємодії [167; 168]. 

Діяльність Державного департаменту США за президентства Д.Трампа 

була позначена реформуванням як стратегії зовнішньої політики, так і чинних 

структурних підрозділів, зокрема управління стратегічних комунікацій. Серед 

департаментів зовнішньополітичного відомства було виокремлено Глобальний 

центр залучення, діяльність якого полягає у використанні інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій, спрямованих на протидію пропаганді та 

дезінформації міжнародних терористичних організацій та зарубіжних країн про 

політику США в міжнародних відносинах. Завданнями  центру було визначено 

координацію зусиль федерального уряду для  протидії іноземній державній та 

недержавній пропаганді й дезінформації, яка «спрямована проти інтересів 

національної безпеки Сполучених Штатів». Центр залучення діє як 

інноваційний підрозділ дипломатичного відомства, що впроваджує гнучку 

тактику та сучасні інструменти зовнішньополітичних комунікацій для 

забезпечення національних інтересів США у міжнародних відносинах. Через 

зазначений структурний підрозділ здійснюються консультації з урядом США, з 

урядами країн–членів Альянсу, неурядовими організаціями та громадянським 

суспільством, а також з незалежними експертами для більш ефективної 

практики протидії пропаганді та дезінформації. Слід зазначити, що діяльність 

Глобального центру залучення здійснюється за такими напрямами, як наука і 

технології, міжвідомча взаємодія, залучення партнерів і виробництво контенту, 

щоб підвищити ефективність зовнішньополітичних комунікацій, підтримувати 
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зв’язки між відомчими установами для обміну інформацією та програмами 

партнерства, поширення інформаційного ресурсу з достовірним контентом 

різними мовами на міжнародних медіа–платформах [169].  

Інструменти зовнішньополітичних комунікації з «sharp diplomacy» 

розглядалися дослідницьким центром США Національним фондом демократії, 

який представив порівняльний аналіз дипломатії «м’якої» і «гострої» сили у 

доповіді «Від «м’якої сили» до «гострої сили»: підвищення авторитарного 

впливу на демократичний світ» [170]. У доповіді йдеться про необхідність 

спільних зусиль щодо захисту політичного плюралізму і свободи слова у 

глобальному аспекті, оскільки останнім часом спостерігається розповсюдження 

«sharp diplomacy» як конкурентної політики авторитарних держав у 

міжнародній взаємодії. Зазначимо, що «sharp diplomacy» як зовнішньополітична 

стратегія Д. Трампа відповідає його передвиборному гаслу «America first!» і  

реалізується у рішеннях президента США щодо проведення переговорів між 

президентами Південної і Північної Кореї про мирне врегулювання конфліктів 

на Корейському півострові. Дослідники стверджують, що Д.Трамп прагне 

перебудувати встановлений після Другої світової війни міжнародний порядок, 

керуючись інтересами суверенних держав, а не міжнародних інститутів [170]. 

Зокрема, Дж.Ландейл у публікації «Що таке дипломатія «fire and fury» 

Д.Трампа» зазначає, що на початку свого президентства Д.Трамп не прагнув 

брати участі у зарубіжних самітах, але нині його позиція змінилася, оскільки 

оприлюднення власних поглядів на світову політику і відносини з лідерами 

різних країн стали проявом особистого стилю американського президента у 

сфері міжнародних відносин. До дипломатії «fire and fury» аналітики відносять: 

«скандальний саміт «G7» за участю Д.Трампа в Канаді; поширення образливих 

твітів щодо канадського прем’єра; зустріч президента США з Кім Чен Ином у 

Сінгапурі; звернення до європейських країн збільшити витрати на оборону на 

саміті НАТО; підписання заключного комюніке Альянсу, а потім відмова від 

його підтримки; запровадження мита на торгівлю з союзниками, щоб закласти 

сумніви у реальній підтримці системи колективної оборони Європи з боку 
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США». Тобто, президент Д.Трамп, наголошує Дж.Ландейл, «підходить до 

вирішення більшості дипломатичних проблем, як до укладання ділової угоди. 

Спочатку він виступає з агресивними заявами, потім загострює конфлікт, а 

потому намагається домовитись» [171].  

У міжнародних відносинах, вважають фахівці, президент США зазвичай 

керується стратегією, яка зумовлюється реальними ситуаціями у міжнародних 

відносинах. Так, підкреслюється у дослідженнях, коли «Д.Трамп був обраний 

президентом, він не очікував, що необхідно буде зустрічатися з лідером Північної 

Кореї з приводу ядерного роззброєння, проте конфліктні обставини на 

Корейському півострові змусили його включитися у переговорний процес як  

щодо безпеки в регіоні, так і до обговорення міжнародної безпеки загалом. 

Фактично підтверджується непередбачувана логіка президента США, спрямована 

на вирішення питань зовнішньої політики, незалежно від стратегічного 

планування Державного департаменту і діяльності дипломатичних місій Америки 

в країнах перебування. При цьому наголошується, що зовнішньополітична 

діяльність Д.Трампа не відрізняється від практики інших президентів або світових 

лідерів, оскільки заплановані стратегії корегуються реальністю, що вимагає 

тактичних дій і оперативних рішень. Що ж стосується практичних дій Д.Трампа, 

то стратегії передбачають зниження військових ризиків, використання економіки 

як важеля міжнародного впливу, ігнорування поглядів і позицій іноземних урядів 

та світової громадськості. Тобто, Д.Трамп, відзначають експерти, реагує на 

ситуацію, яку він уявляє, керуючись принципами, що відповідають його політиці, і 

обирає для впровадження власної позиції дієві канали комунікації [171]. 

Інструментом зовнішньополітичних комунікацій США можна вважати 

«disaster diplomacy» або «дипломатію катастроф», що зумовлюється 

непередбачуваними чи конфліктними ситуаціями і потребує  співпраці між 

державами для подолання їх наслідків. «Disaster diplomacy», йдеться у наукових 

розвідках, може мати різні форми, оскільки застосовується на міжнародному, 

внутрішньодержавному та локальному  рівнях, а також в умовах катастроф. 

Відтак «disaster diplomacy» охоплює всю діяльність, пов’язану з 
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непередбачуваними ситуаціями та стихійними лихами, включаючи запобігання, 

пом’якшення наслідків катастроф та відновлення ресурсної  життєдіяльності 

країни. Фахівці наводять вагомі приклади катастроф, що відкривають нові 

можливості для зміцнення миру між конфліктуючими державами і координації 

їх спільних зусиль для протидії стихійним ризикам.  Так, незважаючи на майже 

шість десятиліть розірваних дипломатичних відносин, «disaster diplomacy» 

зумовлює продовження двосторонньої міжнародної співпраці США і Куби в 

галузі прогнозування та моделювання можливих катастроф з метою 

покращення регіональної підготовленості до стихійних лих. Взаємодія між 

країнами відбувається на міжурядовому рівні, наприклад, між Національним 

центром ураганів США та Метеорологічним інститутом Куби, а також між 

науковими групами та окремими дослідниками. Більш того, співпраця між 

США та Кубою, яка стосується ураганів, не часто виходить за рамки 

моделювання та прогнозування небезпек, зважаючи на те, що політика урядів 

США і Куби не сприяє конструктивним комунікаціям щодо надання допомоги  у 

стихійних лихах, зокрема після урагану «Катріна» як однієї з найдорожчих 

катастроф в історії США [172]. 

До інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

американський дослідник А.Пфафф відносить «disaster diplomacy COVID-19», 

пов’язаних з наданням гуманітарної допомоги під час світової корона вірусної 

пандемії. Як приклад подолання катастрофічних наслідків у форматі  

міжнародної взаємодії фахівець  згадує події 1999 року, коли після десятиліть 

ворожнечі, грецькі та турецькі відносини позитивно змінилися майже за одну 

добу. Чинником такої трансформації стало надання турецької допомоги Греції, 

що постраждала від руйнівного землетрусу. Варто зауважити, що такі  зусилля 

не мали б результативності, якби міністри закордонних справ Греції та 

Туреччини раніше не розглядали шляхи покращення відносин. Тобто, саме 

комунікації «disaster diplomacy» спричинили суттєві зміни у міждержавних 

відносинах. Що стосується «disaster diplomacy COVID-19», то Сполучені Штати 

Америки запропонували допомогу таким країнам як Північна Корея та Іран, з 
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якими попередньо мали напружені відносини. Натомість Північна Корея, прямо 

не відкидаючи пропозицію США про допомогу, оприлюднила заяву, що така 

допомога не змінить відносини між країнами, а Верховний лідер Ірану прямо 

відмовився від допомоги США, звинувативши таку політику як засіб 

поширення вірусу. Позицію Ірану щодо «disaster diplomacy COVID-19» було 

підтримано й релігійним лідером Іраку, який попереджувально відмовився від 

будь-яких вакцин, що походять із США, незважаючи на високий рівень 

смертності від коронавірусної інфекції, що становив один з найвищих у світі. 

Водночас в інших країнах така допомога сприймалася позитивно і мала важливе 

значення для зміцнення міждержавних відносин, але не забезпечувала  

трансформаційних наслідків [173]. 

Звинувачення США у використанні пандемії як політичної можливості 

врегулювати міждержавні суперечності, наголошується в експертній аналітиці, 

могли б мати під собою підстави у випадку подолання вірусу як чинника 

гуманітарної допомоги. Натомість, зважаючи на заяву лідера Ірану та досвід 

Китаю в Африці, допомога, що надходить, може асоціюватися з вищими 

показниками зараження та летальних випадків, оскільки вірус може 

поширюватися ще невизначений час. Водночас попри  відмову  деяких країн  

від допомоги, США під час гострої фази пандемії надали 274 млн дол допомоги 

для ряду країн у боротьбі з вірусом. Надання допомоги здійснюється через 

співробітництво і комунікації з міжнародними організаціями, зокрема через  

Всесвітню організацію охорони здоров’я або через фінансування 

відповідальних установ країн-реципієнтів, що не створює умов для 

трансформацій міждержавних відносин. Фактично США могли б використати 

інструменти зовнішньополітичних комунікацій для інформування громадськості 

країн, яким була надана пряма допомога у вигляді «disaster diplomacy COVID-

19», щоб «не дозволити конкурентам та критикам представити Сполучені 

Штати в негативному плані та поставити під сумнів наміри будь-якої 

майбутньої допомоги». З огляду на внутрішні потреби та виробничі потужності, 

США не зможуть конкурувати, зокрема з Китаєм, у наданні медичного 
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обладнання та захисних засобів для забезпечення потреб багатьох країн, 

оскільки це перевищує можливості ресурсів  Сполучених Штатів. Зауважимо, 

що фахівці вказують на досягнення трансформаційних ефектів у міжнародній 

взаємодії шляхом пошуку можливостей для боротьби з вірусом на рівні 

місцевого потенціалу. Так, А.Пфафф підкреслює, що зменшення хоча б деяких 

санкцій проти Ірану збільшило б ресурси Тегерану для боротьби з вірусом. Така 

позитивна інформація для іранського суспільства  допомогла б спростувати 

недостовірну інформацію урядових структур держави про причетність США до 

розробки і поширення коронавірусної інфекції. Більш важливим вважається 

зменшення ролі Ірану як джерела зараження в регіоні та сприятиме репутації 

США як глобального партнера у боротьбі з вірусом. Таким чином, комунікації 

«disaster diplomacy COVID-19» можуть значно перевищити будь-які ризики 

міждержавної взаємодії. І хоча допомога буде залежати від політичних цілей, 

все одно може існувати розуміння того, що припинення Іраном нападів на 

американські сили в Іраці, принаймні на час протидії пандемії, буде умовою для 

поліпшення  партнерства в регіоні і забезпечення для США позитивних змін у 

деяких найскладніших відносинах. Посилаючись на трансформацію греко-

турецьких відносин внаслідок «disaster diplomacy», зміна ситуації щодо 

покращення відносин була залежною від ефективної комунікації 

дипломатичних установ обох країн, що може стати успішним досвідом для 

більш довгострокових дій США зі встановлення тих умов, які необхідні для 

сприйняття позитивного образу держави у політичних та громадських колах 

відповідних країн [173].  

 

2.3.Модернізація інструментів зовнішньополітичних комунікацій країн 

Європи 

 

Осучаснення інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

європейських політичних акторів зумовлюється як зміною керівництва 

наднаціональних інституцій ЄС та необхідністю вирішення нових завдань, 
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пов’язаних з реалізацією статусу об’єднання як актора міжнародних відносин, 

так і з викликами для міжнародної взаємодії країн Європи в умовах ризиків для 

інтеграційних процесів, що стосуються практично всіх напрямів 

функціонування Європейського Союзу і держав-членів. Підкреслимо, що у 

практиці дипломатичної діяльності європейських країн спостерігається 

використання традиційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій, зокрема 

публічної, культурної, іміджевої та медіадипломатії, і новітніх комунікацій, таких як 

цифрова, твітерна, брендінгова, лобі - та ir-дипломатія і стратегічні комунікації, що 

зумовлюються інтелектуальним, інформаційно-технологічним і комунікативним 

ресурсом акторів міжнародних відносин. Здійснений політичний аналіз щодо 

особливостей зовнішньополітичних комунікацій європейських країн, зокрема 

Великої Британії, Франції, ФРН, Італії, Іспанії та Мальти, виявив саме 

ефективні інструменти щодо забезпечення їх національних інтересів, 

враховуючи, що сучасні зовнішньополітичні комунікації можуть сприяти 

політичному діалогу, представленню привабливості певної ідеології, цінностей 

політичної, економічної і соціальної системи, а також загалом способу 

життєдіяльності у модернізованому світі [174].  

Використання зовнішньополітичних комунікацій дипломатичними 

установами Великої Британії, як стверджується в експертних дослідженнях, 

забезпечує захист міжнародних пріоритетів держави, пропагування дієвості 

зовнішньої політики країни і визначає ефективність дипломатичної діяльності у 

багатосторонньому співробітництві. Так, інструменти зовнішньополітичних 

комунікацій були застосовані у процесі переговорів Великої Британії з ЄС про 

Брекзіт, про перспективне партнерство зі США щодо підтримання системи 

міжнародної безпеки, про діяльність центру протидії російському втручанню у 

політичні і виборчі процеси в Європі, у лобіюванні перспективних напрямів 

післябрекзітної зовнішньої політики. Важливу роль у міжнародній взаємодії також 

відіграють інтерактивні комунікації урядовців Сполученого королівства, зокрема 

прем’єр-міністра Б.Джонсона, очільника дипломатичного управління Д.Рааба та 

інших представників реформованого департаменту, щодо ухвалення 
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зовнішньополітичних рішень, залучення медіа, як правило ВВС, і спеціальних 

каналів британського дипломатичної установи до поширення відомчої  

інформації [175].  

Як зазначається в експертній аналітиці, комунікації Форін Офісу не завжди 

переконували британську і світову спільноту щодо правильності ухвалених рішень 

з питань міжнародного партнерства держави. Йдеться про резонансні наслідки 

референдуму про вихід Великої Британії з ЄС, що викликали негативну реакцію 

щодо зовнішньої політики тогочасного уряду Т.Мей як всередині країни, так в 

інституціях і провідних країнах ЄС, оскільки, як зауважували фахівці, Британія 

надавала ЄС «потужну базу прагматизму, британської раціональності, традицій 

лібералізму, зв’язків з Америкою», з якою ЄС взаємодіяла насамперед через 

Сполучене Королівство. Колишній прем’єр-міністр британського уряду Т.Мей 

сподівалася внормувати складний процес виходу Великої Британії з ЄС, проте 

підстави та умови, запропоновані ЄС, не відповідали економічним і оборонним 

інтересам держави як через політичні протиріччя  в британському парламенті щодо 

Брекзіту, так і через небажання провідних європейських лідерів, зокрема Франції і 

ФРН,  поступитися інтересами інтеграційного об’єднання. Фахівці наголошували, 

що 27 країн ЄС будуть поводитися у переговорах досить жорстко, щоб «більше 

ніхто не побажав повторити приклад Великої Британії, та й для самого Лондона 

процес виходу з ЄС намагатимуться зробити максимально складним» [176] 

Міжнародна практика Великої Британії як одного з провідних акторів 

світу показує, що використання інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

у багатосторонньому співробітництві надає урядовим інститутам держави 

можливість взаємодіяти із зовнішньою і внутрішньою громадськістю, щоб 

представити політику країни на міжнародному рівні, відповідно реагувати на 

запити британської спільноти, розуміти британську громадську думку, 

визначати переваги та суперечності відносин Великої Британії з європейськими 

політичними інститутами у контексті Брекзіту, а також реформувати відносини 

з іншими державами у післябрекзітний час. Зовнішньополітичне відомство 

Великої Британії (наразі Управління закордонних справ, Співдружності та 
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міжнародного розвитку - FCDO) активно використовує інструменти медіа, 

культурної, іміджевої та цифрової дипломатії як технологій комунікативного 

впливу на політичних лідерів і світову громадську думку для репрезентації 

політики країни з актуальних питань міжнародних відносин і їх вирішення. 

Одним з дієвих інструментів британської зовнішньої політики можна вважати 

медіа-дипломатію, що була платформою для обговорення міжнародних проблем 

широкою громадськістю та інтерактивним каналом зворотного зв’язку для 

корегування урядових рішень, а також для здійснення зовнішньополітичних 

акцій щодо свободи і незалежності засобів масової інформації, Свого часу 

Форін Офіс за сприяння національної британської телерадіокомпанії BBC, 

зокрема, її Всесвітньої служби, позиціонував британські національні цінності, 

впливав на сприйняття зовнішньої політики країни та на переконання світової 

спільноти у її політкоректності, визначав контент та регіони поширення 

зовнішньополітичної інформації, а ВВС обирала найбільш ефективні медіа-

інструменти різними мовами світу для інформування політикуму і 

громадськості акторів міжнародних відносин [177]. 

Основним представницьким інструментом культурної дипломатії Великої 

Британії вважається мережа культурних центрів Британської ради, які активно 

використовує новітні технології, пропонуючи участь у різноаспектних проектах 

культурного, освітнього, мистецького та медійного характеру у країнах 

перебування дипломатичних місій Сполученого Королівства. Серед проектів, 

які реалізуються через Британську раду, виокремлюється і програма Think UK, 

яка стосується формування позитивного іміджу Великої Британії за кордоном, 

розуміння цілей і принципів політичної, економічної та культурної діяльності 

держави, інформування суспільства інших держав про здобутки країни у різних 

сферах та налагодження двостороннього інтелектуального і культурного 

співробітництва. Слід зазначити, що презентуючи програми технологічної 

модернізації, комп’ютерної грамотності та цифрової комерції, а також проекти щодо 

залучення інвестицій, зовнішньополітичне відомство Великої Британії налаштовує 

суспільство до їх активного обговорення, оцінює позитивне і негативне ставлення 
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до здійснення зовнішньої політики як всередині країни, так і в зарубіжжі. У рамках 

культурної дипломатії проводяться спеціальні акції для іміджевого 

позиціонування країни у міжнародному співробітництві та створення 

сприятливої репутації для британської промисловості. Форін Офіс, відтепер 

FDCO, також поширює інформацію країнознавчого, довідкового, статистичного 

та економічного характеру, висвітлює програми британського уряду з проблем 

інформаційного розвитку, зокрема щодо поглиблення професійних навичок 

співробітників дипломатичних місій у сфері діджиталізації [178].  

До інноваційних зовнішньополітичних комунікацій Сполученого Королівства 

фахівці відносять цифрову/твітерну дипломатію, соціальні медіа-платформи і 

стратегічні комунікації, оскільки, на їхню думку, британська зовнішня політика 

потребує всебічної цифрової трансформації. Інноваційні цифрові комунікації 

спрямовані на обмін інформацією між департаментами Управління закордонних 

справ, Співдружності та міжнародного розвитку, між зовнішньополітичним 

відомством та дипломатичними установами за кордоном, на інформування 

урядових структур держави, а також світового співтовариства про керівні рішення у 

сфері зовнішньої політики. Крім того, важливим напрямком цифровізації 

дипломатичної діяльності визначено поглиблення навичок дипломатичних 

представників щодо використання цифрових мереж для практичної реалізації 

зовнішньополітичних стратегій та посилення міжнародних можливостей Великої 

Британії. Інструментом цифрової дипломатії слугує також інформаційно-

комунікаційна інфраструктура, єдиний цифровий хаб для всіх урядових інституцій 

та дипломатичних представництв, тематичні онлайн-ресурси, соціальні медіа, які 

формують політично-ціннісні орієнтири Британії у зарубіжних країнах, 

підтримують у масовій свідомості позитивний образ британської держави. Наразі 

цифрова дипломатія Великої Британії є невід’ємним компонентом дипломатичних 

комунікацій, стимулюючи розвиток відносин з різними акторами світової 

політики [179; 180].  

До інструментів зовнішньополітичних комунікацій ФРН відносять 

публічну, культурну, іміджеву, цифрову/твітерну дипломатію, стратегічні 
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комунікації, а також «zoom-covid diplomacy». Як зазначається у дослідженні 

Г.Мюллера «Дипломатія як інструмент німецької зовнішньої політики», саме 

дипломатія є головним інструментом зовнішньої політики та основою 

зовнішньополітичних дій, що забезпечує взаємовідносини між державами, 

врегулювання конфліктів, вирішення нагальних проблем, досягнення корисних 

результатів у міжнародній взаємодії. Основні інструменти дипломатії, йдеться у 

науковій публікації, з плином часу видозмінюються, адаптуються до 

технологічних інновацій та реагують на різноманітність типів міжнародних 

акторів. Відповідно до пріоритетів зовнішньої політики оперативне 

представлення інформації та реагування зовнішньополітичного відомства ФРН 

на міжнародні події у режимі он-лайн, мобільність іміджевих кампаній, 

дослідження громадської думки щодо ефективності зовнішньої політики через 

соціологічні інституції вказують на модернізацію дипломатичної діяльності та 

комунікативних інструментів у сфері зовнішньої політики [181].  

Так, культурна дипломатія традиційно вважалася «третім стовпом» 

зовнішньої політики ФРН, що надає можливість встановлення добросусідських 

відносин для політичного порозуміння та співпраці через програми 

культурного, наукового та освітнього обміну, захисту культурної спадщини та 

культурної ідентичності, підтримки культурної різноманітності та розвиток 

мережі німецьких культурних центрів  у зарубіжних країнах. Зокрема, 

Організація Гете Інституту вважається одним з ефективних інструментів 

міжнародного культурного співробітництва ФРН, встановлення політичних та 

економічних зв’язків з іншими державами шляхом розширення культурної 

присутності у країнах перебування дипломатичних місій Німеччини. Слід 

зазначити, що в Україні Гете Інститут реалізує проекти «Інклюззія в культурі», 

Хататон, Німецькі сліди в Україні, Академія культурного лідера, Культура у 

русі, Книжковий арсенал, ініціює кінопрограми, виставки, концерти, семінари 

та фестивалі, на яких обговорюються можливості спільного виробництва 

культурних продуктів, використання та переосмислення мистецьких культурних 

форм інших країн [182]. 



107 
 

Важливим інструментом німецької дипломатії визначено також 

стратегічні комунікації, зокрема у контексті протидії цілеспрямованій 

дезінформації в мас-медіа та в мережі Інтернет, оскільки фейкові наративи, 

маніпулятивні повідомлення, спрямована деструктивна інформація, як 

вважають фахівці, впливають на західні, ліберальні та демократичні цінності, 

дискредитують європейську єдність і розділяють суспільні настрої у провідних 

кранах ЄС. Зазначимо, що коаліційна угода нового федерального уряду 

підтверджує необхідність використання стратегічних комунікацій у 

міжнародній взаємодії, зокрема, планується посилення співпраці з Deutsche 

Welle, щоб поширювати достовірну інформацію про реальну позицію 

Німеччини та підтримку репутації держави у міжнародних відносинах. 

Зокрема, у відповідь на російську дезінформацію проводяться цілеспрямовані 

інформаційні кампанії, щоб об’єктивно представити та класифікувати факти 

щодо протидії ФРН цифровій пропаганді терористичної групи ІД в інтернеті та 

соціальних мережах; кампанію «Чутки про Німеччину» з підвищення 

обізнаності потенційних мігрантів  про соціальну адаптацію в країні [183]. 

Що стосується інструментів цифрової/твітерної дипломатії ФРН, то 

дипломатичні установи заохочують до діалогу у мережі урядові, ділові і наукові 

кола зарубіжних країн, сприяють міждержавним політичним та економічним 

контактам і культурним обмінам. Так, на офіційному сайті  Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини розміщуються коментарі міністра 

закордонних справ З.Габріеля та експертів про нову модель відносин з 

Туреччиною і Україною на прикладі Брекзіту, про участь країни у переговорах 

щодо підтримки України у зв’язку з агресією Росії і неправомірною анексією 

Криму шляхом продовження санкцій, про припинення розвитку ядерних 

програм Ірану і Північної Кореї, про хакерське втручання у вибори до 

Бундестагу, про вплив євроскептиків і радикальних рухів на коаліційні 

переговори і формування нового уряду ФРН. Щодо новацій 

зовнішньополітичних комунікацій, то Федеральне міністерство закордонних 

справ розпочало 2018 р. з дванадцяти нових каналів Твітер, щоб зробити 
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зовнішню політику Німеччини більш помітною і прозорою для зарубіжної 

спільноти [184].  

Твітерна дипломатія ФРН орієнтована на регіональні проблеми, зокрема 

на Азію, Африку чи східну політику; тематичні пріоритети, такі як Brexit, 

стабілізація та гуманітарна допомога, енергетичний перехід, стратегічні 

комунікації, економіка та стабілізація розвитку, ООН або зовнішня культурна та 

освітня політика. До обговорення суперечливих тем щодня долучаються сотні, 

іноді понад 1000 коментарів користувачів. Практично йдеться про понад 

мільйон підписників на каналах Федерального міністерства закордонних справ 

у Twitter, понад 300 000 у Facebook та понад 35 000 в Instagram. Тобто, 

цифровий формат зовнішньої політики ФРН уможливлює прискорення розгляду 

актуальних проблем міжнародного співробітництва і, на погляд представників 

дипломатичних установ, сприяє економії коштів та активізації онлайн зустрічей 

з іншими міністрами, партнерами та журналістами, що важливо в умовах 

коронавірувної кризи [185]. 

Контент зовнішньополітичних комунікацій Франції визначається 

нарощуванням впливу держави у міжнародних відносинах, підтримкою 

інтеграційної політики ЄС і єдності європейської спільноти, захистом 

національних інтересів в регіоні, посиленням безпеки й економічної 

стабільності держави, ефективністю протидії терористичним акціям, 

соціальним забезпеченням населення під час пандемії. При цьому дипломатичні 

установи Французької Республіки у міжнародній взаємодії послуговуються 

такими інструментами як медіа, публічна, культурна, іміджева та 

цифрова/твітерна дипломатія, стратегічні комунікації. Фахівці підкреслюють, 

що модернізація мас-медіа завдяки інтернету та соціальним мережам вплинула 

на цілеспрямованість зовнішньої політики країни, її постійної присутності у 

міжнародному медіа-середовищі, поширення інформації про актуальні для 

Франції міжнародні проблеми, дослідження через засоби масової інформації 

громадської думки щодо важливих питань міжнародного партнерства. Крім 

того, деякі науковці вважають мас-медіа також інструментом публічної 
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дипломатії, оскільки формують суспільну думку щодо зовнішньої політики як у 

власній країні, так і в міжнародному середовищі. Зокрема, на веб-сайті 

зовнішньополітичного відомства Франції розміщено інформацію про медійні 

ресурси France TV +,  France TV Infos,  TV5, France 24, Freedom, Equality, News, 

які поширюють новини різними мовами через радіо- і телевізійні канали, а 

також через цифрові носії, включаючи офіційні канали YouTube та DailyMotion 

of France 24 та офіційні акаунти каналу в соціальних мережах - Facebook, 

Twitter,  Instagram, Flickr і Linkedin [186-188]. 

Визначеним інструментом культурної дипломатії вважається проект 

французької дипломатичної установи «Франкофонія», який передбачає 

підтримку франкофонних спільнот поза межами країни. Відповідно до завдань 

проекту реалізується політика урядових інститутів щодо поширення 

французької мови через лінгвістичні, культурні, наукові й освітні програми, а 

також підтримується діяльність Міжнародної організації франкомовних общин, 

до якої залучено франкофонні спільноти з 55 країн світу. Фактично культурна 

дипломатія є чинником посилення французького впливу у зарубіжжі, 

підкреслення унікальності політичної культури Франції та інструментом 

репутаційно-іміджевої політики зовнішньополітичного відомства [189; 190].  

Особливої уваги також надається використанню інструментів 

цифрової/твітерної дипломатії, яка, на погляд керівника дипломатичного відомства 

Франції Ж.-І. Ле Дріана, сприяє більш ефективній комунікації з акторами 

міжнародних відносин і дозволяє поширювати через онлайн-платформи 

міністерства і дипломатичних представництв за кордоном інформацію про 

урядові політичні стратегії, формувати позитивний імідж держави на 

міжнародному  рівні, запобігати скептичному ставленню до певних 

зовнішньополітичних рішень та дій Франції у політичному і публічному 

міжнародному просторі. Зазначимо, що на  веб-сайті Міністерства закордонних і 

європейських справ Франції  позиціонуються такі напрями зовнішньої політики 

держави, як міжнародне партнерство, захищеність основних прав людини, 

гуманітарна співпраця, програма європейської системи оборони, протидія 
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кліматичним змінам, франкофонія, наукова, культурна і спортивна дипломатія, 

національна спадщина тощо. Повсякчасна  підтримка веб-сайту France Diplomatie 

надає можливості для ознайомлення з пріоритетами міжнародної взаємодії Франції, 

з позицією країни щодо поглиблення європейської інтеграції, з рішеннями 

«нормандської четвірки», з питаннями нерозповсюдження ядерної зброї, 

врегулювання збройних конфліктів в регіоні Близького Сходу, поточної діяльності 

міністерства, а також щодо протидії хакерським і терористичним атакам [191]. 

Так, у рамках розвитку цифрової дипломатії  2012 року було відкрито версії 

сайту France Diplomatie іспанською та англійською мовами, у 2013 році арабською і 

німецькою  мовами, також є скорочені версії китайською і японською мовами. Такі 

інструменти зовнішньополітичних комунікацій призначені для мільйонів 

користувачів, які відповідною мовою можуть ознайомитися з дипломатичною, 

культурною та економічною діяльністю міністерства, а також отримати інформацію 

про Францію, її визначні пам’ятки і видатні місцевості. Практично, як 

стверджується в експертній аналітиці, France Diplomati став єдиним в світі 

міністерством закордонних справ, яке здійснює комунікацію шістьома мовами і 

постійно розширює свою онлайн-аудиторію [192; 193]. 

Враховуючи перетин інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

Франції, які поєднують якості медіа, публічної, культурної і цифрової 

дипломатії, можна стверджувати, що таким чином конструюються інтегровані 

комунікативні ресурси з посиленими змістовими параметрами впливу на 

міжнародну співпрацю. 

Зовнішньополітичні пріоритети Італії стосуються участі країни в 

інтеграційних структурах ЄС та НАТО, координації дій  країн-учасниць 

зазначених організацій і підтримки здійснення спільних проектів у військово-

політичній, інтеграційній та соціально-економічній сферах взаємодії. Країна 

прагне посилити свій вплив на базові процеси в Європі, в інших країнах та 

регіонах у статусі  незалежного, самостійного актора, особливо на Балканах та в 

Середземномор’ї. Основними італійськими інтересами у міжнародному 

співробітництві визначено торгово-економічні, інвестиційні, гуманітарні, 
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енергетичні, інфраструктурні та аграрні сфери, хоча першочерговими 

сегментами італійської «відповідальності» міжнародного рівня МЗС Італії 

вважає участь країни у таких процесах, як завершення антитерористичної 

операції в Афганістані, постврегулювання ситуації на Балканах, а також 

постійна присутність у регіональних програмах ЄС, зокрема програмі Східного 

партнерства+. Інструментами зовнішньополітичних комунікацій Італійської 

Республіки виступають публічна, культурна, наукова, туристична, 

гастрономічна дипломатія, GR, іміджеві, брендингові та лобі-комунікації [194].  

Як зазначав міністр закордонних справ Італії Л. Ді Майо, головна 

дипломатична установа Італії підтримує діяльність італійських культурних 

центрів, академічних та освітніх закладів, програм вивчення італійської мови у 

зарубіжних країнах, міжнародну співпрацю у царині археології та культурної 

спадщини. Загалом вважається, що італійський підхід до збереження культурної 

спадщини виявився найбільш професійним, тому ЮНЕСКО як спеціалізована 

установа ООН офіційно призначила Італію координатором міжнародних 

проектів зі збереження  художньої спадщини під час військових конфліктів і 

стихійних лих. Щодо кожної окремої ситуації формується група фахівців, до 

якої запрошують провідних італійських архітекторів, інженерів, істориків 

мистецтва та археологів, так званих «блакитних касок культури», до компетенції 

яких належить вибір способів і технологій щодо реставрації видатних пам’яток  

світового значення [195].  

Для міжнародної взаємодії урядових структур і громадянського 

суспільства Італійської Республіки з провідними акторами міжнародних 

відносин використовуються також інструменти лобі-комунікацій, що 

стосуються інтересів італійських корпорацій, неформальних об’єднань, 

пересічних громадян щодо участі у фінансуванні гуманітарної допомоги у зонах 

збройних конфліктів та екологічних криз. Інструменти іміджевих комунікацій 

дипломатичного відомства Італії спрямовані на підтримку і позиціонування 

національного туристичного порталу для іноземних громадян, зважаючи, що 

держава у щорічному рейтингу Country Brand Index - 2019 посіла лише 10 місце 
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проти 8 місця у 2018 році, на офіційному туристичному веб-сайті країни 

активно проводяться представницькі акції  з пропагування культурних, 

рекреаційних і гастрономічних переваг Італії, привабливих для туристичних 

інвестицій і подорожніх. Крім того, більш інтенсивною стала інформаційно-

роз’яснювальна робота італійських дипломатичних установ у зарубіжжі, що 

покликана забезпечувати позитивне позиціонування національних інтересів 

країни у багатосторонньому співробітництві [196].  

Стратегія і практика цифрової дипломатії Італії базується на досвіді 

провідних акторів міжнародних відносин із залученням національних наукових 

досліджень та ініціативи італійської громадськості. На погляд фахівців, сучасна 

дипломатія швидкоплинно модернізується, змінюється й сам характер 

міжнародної взаємодії загалом, що позначається на зовнішній і внутрішній 

політиці держав. У численних дослідженнях йдеться про те, що цифрові 

технології трансформують роботу дипломатичних представництв; спільноти 

прагнуть впливати на дипломатію через соціальні медіа; видозмінюються 

формат комунікацій між державами, а також канали комунікацій між урядами та 

іншими внутрішніми інституціями; регуляторні  інститути впливають на 

здатність дипломатії діяти на законних підставах; відтак сучасній дипломатії 

потрібні інноваційні комунікативні інструменти для забезпечення національних 

інтересів на міжнародній арені. Можна стверджувати, що цифрова дипломатія 

Італії відображає сучасні тренди партнерства у міжнародних відносинах, сприяє 

ефективності і прозорості міжнародної взаємодії, а практика Міністерства 

зовнішніх справ Італії свідчить, що функціонування дипломатичної мережі 

Farnesinа, що формує осучаснене середовище для міжнародної діяльності 

держави. Варто зауважити, що прес-секретар італійської місії в ООН Дж. Даволі 

наголошував, що «цифрове століття змінило спосіб роботи дипломатів, оскільки 

цифрова дипломатія дозволила впливати на погляди мільярдів людей з тими ж 

повідомленнями різними мовами на півночі і півдні». Нині дипломатичні 

представники Італійської Республіки залучають соціальні медіа для роз’яснення і 

позиціонування зовнішньополітичних інтересів держави для забезпечення 
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прозорої діяльності Міністерства закордонних справ та міжнародного 

співробітництва, для інформування світового співтовариства про урядову 

позицію поза офіційними прес-релізами [197].  

Слід зазначити, що складовою цифрової дипломатії Італії вважають 

твіттерні комунікації і ресурсний потенціал дипломатичної мережі Фарнезіна, в 

якій представлено всі Twitter-акаунти дипломатичних установ та представників 

італійської зовнішньополітичної служби, що розцінюється фахівцями як 

інструмент підтримки політики і репутації країни на міжнародному рівні. 

Зокрема, на думку колишнього посла Італії у США Дж.Терзі, користувачі 

Твітеру прихильно поставилися до його твіпломатії, враховуючи підтримку 

понад п’яти тисяч підписників, які високо оцінили безпосередній стиль 

комунікацій дипломата і конкретність його повідомлень у порівнянні з 

популістськими гаслами інших політиків, які присутні в соціальній мережі 

Твітер зазвичай лише офіційно. Водночас твітерні комунікації представників 

дипломатичного корпусу Італійської Республіки сприяли активній присутності 

країни в соціальних мережах, відкритості зовнішньополітичних дій для акторів 

міжнародних відносин та італійської  спільноти, адже поширення інформації 

щодо позиції і рішень уряду через безпосередні комунікації з громадськістю 

вважаються «корисними для обговорення актуальних проблем міжнародної 

політики» [198; 199]. Відтак сучасні тренди італійської зовнішньої політики 

показують, що проведення політики міжнародної співпраці італійської держави 

сприяє зміцненню партнерської взаємодії, вирішенню нагальних проблем 

кооперації та поширенню практики доброчесних відносин у міжнародному 

вимірі. 

Модернізація зовнішньополітичних комунікацій Республіки Мальта 

викликана як процесами інтеграції країни до ЄС, так і оновленням стратегічних 

цілей міжнародного співробітництва держави у ХХІ столітті. Свого часу (2004 

по 2008 рр.) міністр закордонних справ Мальти М.Френдо наголошував, що 

«..членство країни в ЄС передбачає для Мальти нові виклики, які є необхідними 

для урядових дій щодо їх вирішення, а для мальтійської спільноти відкриває 
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перспективний континент для туристичних подорожей, освіти, 

працевлаштування та всебічного професійного розвитку. Крім того, членство 

Мальти в ЄС забезпечує участь країни в ухваленні керівних рішень об’єднання і 

використання інструментів власного впливу на європейську зовнішню політику, 

що посилює важливість статусу держави на всіх рівнях міжнародних відносин. 

Відтак урядові інститути Мальти мають оперативно реагувати на швидкоплинні 

зміни світового розвитку, адаптуватися до нових викликів, ефективно 

взаємодіяти з іншими акторами міжнародних відносин щодо забезпечення 

національних інтересів у взаємовигідному партнерстві». Зауважимо, що 

Міністерство закордонних справ Республіки Мальта послуговується у 

міжнародних відносинах такими інструментами зовнішньополітичних 

комунікацій, як публічна, культурна, іміджева та віртуальна/цифрова 

дипломатії, які, за свідченням міністра К.Абели, «відображають  історичні та 

географічні характеристики Мальти, її європейські перспективи щодо мови і 

культури, підкреслюють середземноморські параметри країни і визначають 

мальтійське розуміння політики регіону і проблем, що стосуються південних 

кран Європи,  а також вважаються позитивним внеском Мальти в діяльність 

наднаціональної організації  у середземноморському контексті» [200]. 

Що стосується публічної дипломатії Республіки Мальти, то варто 

стверджувати, що такий інструмент зовнішньополітичних комунікацій 

вважається основним комунікативним ресурсом представлення країни у 

міжнародній взаємодії, оскільки ефективність економічного розвитку 

зумовлюється прогресом у сфері  зовнішньої торгівлі і туризму. Водночас у 

моніторингових дослідженнях підкреслюється, що Мальті потрібні значні 

зусилля публічної дипломатії для двосторонньої взаємодії з акторами 

міжнародних відносин зарубіжних країн. Крім того, урядовці і громадськість 

держави покладають сподівання на привабливість медичного туризму з метою 

збільшення потоку іноземних туристів. Комунікації культурної дипломатії 

використовуються для презентації мальтійської культури, укладання 

двосторонніх культурних угод і транскордонних культурних та інформаційних 
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обмінів. Вагома роль у здійсненні культурної дипломатії  Мальти належить 

Мальтійській Раді з питань культури і мистецтва, що активно співробітничає з 

ЮНЕСКО у впровадженні культурних ініціатив спеціалізованої установи щодо 

обізнаності та розвитку мальтійської культури у Середземномор’ї та у 

міжнародному форматі. Слід зазначити, що дипломатичне відомство Мальти 

має обмежені ресурси для запровадження щорічних культурних програм чи 

заходів мальтійських дипломатичних представництв, тому дипломатичні 

установи країни налагоджують партнерські зв’язки щодо реалізації культурних 

проектів залежно від ресурсів посольства та репутації культурних аташе. Крім 

того, Мальта співпрацює з такими культурними центрами та інститутами країн 

Європи, як Британська Рада, Альянс Франсез, Італійський культурний інститут, 

Китайський культурний центр, що ефективно сприяють поширенню ідеалів 

європейської культури у країнах перебування дипломатичних місій, 

перспективних освітніх і культурних проектів між організаціями Мальти та 

країн ЄС [201; 202]. 

Використання інструментів «м’якої сили» у міжнародній взаємодії 

спостерігається у програмах іміджу/брендингу Мальти, що спрямовані на 

активізацію впливу держави у форматі ЄС, на підтримку позитивної репутації 

держави в світі та на розвиток дипломатичної служби. Так, бренд-комунікації 

країни, як підкреслюють фахівці, пропагують важливі для мальтійського 

суспільства символи та традиції країни, забезпечуючи позитивне сприйняття 

Мальти в міжнародному середовищі. Іміджеву дипломатію відносять до 

компетенції урядових структур та Мальтійського управління туризму, які 

вважаються основними координаторами розвитку туристичної галузі країни, 

комунікацій урядових інститутів Мальти з місцевими і міжнародними мас-

медіа. У програмах діяльності таких структур у програмах діяльності таких 

структур наголошується, що «…Мальті терміново потрібна тісна кооперація 

культури, туризму та міжнародних відносин, щоб об’єднати національні 

зусилля для їх реалізації». Представники Міністерства зовнішніх справ і 

розвитку торгівлі Мальти підкреслювали у численних коментарях, що 
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позиціонування зовнішньополітичних інтересів країни, інформаційне 

представлення привабливості країни через телевізійні канали, інтернет та 

соціальні мережі, мобільні гаджети сприятиме встановленню ефективних 

зв’язків з політичними елітами  і громадськістю країн світу [203]. 
Зауважимо, що Мальта однією з перших європейських країн підтримала 

програму Інституту миру США щодо впровадження віртуальної дипломатії та 

створення європейської організації «DiploFoundation», яка реалізувала проект 

Середземноморської академії дипломатичних досліджень на Мальті. У 

щорічних міжнародних конференціях з актуальних питань віртуальної, а згодом 

цифрової і твітерної дипломатії, брали участь дипломатичні посадовці Мальти, 

які обговорювали проблеми управління дипломатичними мережами, 

використання мережі Інтернет для встановлення онлайн-комунікацій 

дипломатичних установ з урядовими і суспільними структурами країн 

перебування, надання дипломатичних послуг і консультацій тощо. Організація 

DiploFoundation видає і поширює безкоштовний електронний інформаційний 

бюлетень DiploNews, в якому кожні два тижні публікуються новини про попередні і 

поточні події, про наукові публікації і аналітичні дослідження, документи і дописи 

про політику установи. У програмних документах йдеться про конкретні політичні 

рекомендації щодо діяльності у сферах, пов’язаних з дипломатією та регулюванням 

інтернету [204]. Нині DiploFoundation пропонує електронні рішення для дипломатії і 

державного управління, а саме для цифрових урядових комунікацій з громадськістю. 

На веб-сайті організації також публікуються оголошення про курси й освітні 

програми з цифрової дипломатії, дипломатичного протоколу і кліматичної 

дипломатії. Крім того, на вебінарах було представлено «DiploWeb методологію», 

за якою ознайомлення дипломатичних співробітників з веб-менеджментом, що 

поєднує цифрові технології, графічний дизайн та інформаційний інжиніринг, 

сприятиме створенню каналів комунікації через дипломатичні веб-сайти для 

позиціонування країни в міжнародних відносинах. Необхідно підкреслити, що 

комунікації цифрової дипломатії впроваджуються у зовнішню політику Мальти 

Директоратом управління інформацією, співробітники якого керують мережею 
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веб-сайтів дипломатичної установи, здійснюють поширення офіційної 

інформації щодо виконання урядових рішень, стандартів та процедур 

цифрового забезпечення діяльності Міністерства зовнішніх справ. До основних 

функцій Директорату віднесено також забезпечення безпеки інформації в 

Міністерстві та в представництвах за кордоном; управління та впровадження 

цифрових систем і мереж; укладення  інформаційно-технологічних контрактів 

та проведення тендерів [205; 206]. 

У прес-релізі щодо розвитку цифрової дипломатії йдеться про 

перспективні проекти зовнішньополітичної установи Мальти з посилення 

дипломатичної присутності країни на американському, африканському та 

азійському континентах. Зокрема, як підкреслив міністр К.Абела, у 2020 році 

планується відкриття першого посольства Мальти в Південній Америці, щоб 

збільшити контакти у політичній і діловій сферах насамперед з Аргентиною, 

Болівією, Еквадором, Перу та Уругваєм; розглядається можливість для Мальти 

обратися в якості непостійного члена до Ради Безпеки ООН у 2023-2024 рр. і 

таким чином посилити цифрову інфраструктуру і дипломатичний ресурс 

посольства Мальти в Нью-Йорку. На азійському континенті передбачається 

використання дипломатичної присутності в Японії, що вважається провідною 

країною світу з розробки передових цифрових технологій і робототехніки, з 

огляду на дозвіл японського уряду на відкриття до кінця 2020 року посольства 

Мальти в Токіо. На африканському континенті, за словами К.Абели, увагу 

привернуто до відкриття Високої комісії в Гані, яка з лютого 2019 року, працює 

у тимчасових приміщеннях в місті Аккра; нового консульства в Марокко, яке 

має відкритися в 2020 році, враховуючи, що Мальта передусім розглядає країни 

Африки як перспективних торговельних партнерів. Тобто, на переконання 

К.Абели, «уряд прокладає дорогу мальтійським громадянам та діловим 

компаніям для досягнення успіху не лише у власній країні, а й у зарубіжжі». 

При цьому МЗС Мальти покладається на залучення інструментів цифрової 

дипломатії до нових напрямів міжнародного співробітництва та включення 

нових дипломатичних установ до дипломатичної мережі країни [207]. 
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Інструментами зовнішньополітичних комунікацій Міністерства зовнішніх 

справ і міжнародного співробітництва Іспанії визначено публічну, культурну, 

цифрову, інноваційну та медіа дипломатію, а також інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності держави у міжнародних відносинах. МЗС Іспанії 

традиційно здійснює аналітичні дослідження для розроблення рекомендацій 

щодо ухвалення урядових рішень у сфері міжнародних відносин, для 

розроблення версій і стратегій, які спрямовані на забезпечення інтересів Іспанії 

на міжнародному рівні, та поширення інформації про Іспанію для пропагування 

позитивного іміджу країни. Дипломатична установа у межах реалізації 

зовнішньої політики співпрацює з іспанськими та зарубіжними аналітичними 

центрами, акцентуючи увагу на заходах публічної дипломатії, засобах впливу на 

світову громадську думку та поширення досліджень іспанських аналітичних 

центрів. У дипломатичній практиці МЗС Іспанії послуговується дослідженнями 

Королівського інституту Елькано, незалежного інституту міжнародних 

досліджень та стратегій, який вважається впливовим форумом для аналізу та 

дискусій щодо міжнародних ситуацій, зокрема  міжнародної політики 

Іспанії [208]. 

Проекти інституту стосуються аналізу та дослідження міжнародних 

процесів, їх співвідношення з міжнародною політикою Іспанії у різних сферах 

міжнародного співробітництва. Серед них «Робочі документи Елькано», 

«Барометр Королівського Інституту Елькано», програми «Глобальна 

присутність Іспанії», «Енергія та кліматичні зміни: виклики та відповіді», 

«Геостратегія енергії», «Іспанія серед латиноамериканських республік», 

«Пріоритети глобальної безпеки» тощо. Так, згідно з проектом «Барометр 

Королівського Інституту Елькано» проводяться періодичні опитування 

громадської думки, які допомагають визначити цінності та ставлення 

іспанського суспільства до таких проблем, як культура захисту країни, імідж 

Іспанії в світі, позиція щодо ЄС, сприйняття загроз та конфліктів [209]. У 

рамках програми «Глобальна присутність Іспанії» за різними показниками - 

економіка, політика, культура, безпека, міжнародна співпраця, розробляється 
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перспективна національна стратегія країни; за програмою «Енергія та 

кліматичні зміни: виклики та відповіді» досліджується стан навколишнього 

середовища Іспанії та міжнародна взаємодія щодо кліматичних змін; програму 

«Геостратегія енергії» спрямовано на дослідження наявних світових 

енергетичних ресурсів та відновлювальних джерела енергії; за програмою 

«Пріоритети глобальної безпеки» через контекст внутрішньої безпеки Іспанії 

розглядаються проблеми міжнародної безпеки, залежність безпекової 

стабільності від стану національного, регіонального та міжнародного 

безпекового середовища. Зокрема, особлива увага приділяється аналізу 

міжнародного тероризму, його еволюції, стратегіям та заходам, до яких 

вдаються країни для запобігання цього явища; пріоритетне місце у зовнішній 

політиці Іспанії займає здійснення програми «Іспанія серед 

латиноамериканських республік», що передбачає спільне планування політики 

між країнами, поглиблення партнерських відносин, впровадження додаткових 

дослідницьких програм у різних сферах співпраці [209]. 

Іспанська модель публічної дипломатії включає діяльність різних установ, 

пов’язаних з Міністерством зовнішніх справ, до яких віднесено Генеральний 

директорат з питань комунікації та дипломатичної інформації  та Іспанське 

агентство міжнародної співпраці, що діє під патронатом іспанського  уряду та 

зовнішньополітичного відомства держави для взаємодії з акторами 

міжнародних відносин на двосторонньому та багатосторонньому рівнях у 

галузях освіти, науки, технологій, сталого розвитку Іспанії загалом, реалізації 

програм та проектів з надання гуманітарної допомоги, ефективної взаємодії з 

різними урядовими інституціями та міжнародними організаціями, що сприяють 

розвитку країни. Як підкреслюється у стратегічних планах МЗС Іспанії, завдяки 

публічній дипломатії можна з більшою ефективністю та масштабами показати 

«реальні можливості країни та роз’яснити позицію Іспанії щодо основних 

міжнародних питань, за якими пропонуються перспективні ініціативи 

зовнішньої політики» [210; 211]. 

Зовнішньополітичні комунікації культурної дипломатії визначаються як 
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стратегічні інструменти іспанської держави, що використовуються урядовими 

структурами, а саме міністерствами зовнішніх справ, культури, промисловості, 

туризму і торгівлі, а також незалежними інституціями та неформальними 

організаціями для культурного позиціонування Іспанії в міжнародному 

середовищі. Зокрема, до компетенції Державного товариства культурної 

діяльності за кордоном, що займається поширенням інформації про культуру 

країни задля позитивного позиціонування держави у міжнародному середовищі, 

Державне товариство культурної пам’яті, діяльність якого стосується 

збереження культурних історичних пам’яток та представлення інтересів та 

досягнень Іспанії у культурній сфері, Інститут Сервантеса, який працює під 

патронатом МЗС Іспанії, має 87 центрів у 44 країнах світу, сприяє 

пропагуванню у світі іспанської мови, культури та історії. У рамках своєї 

мультимедійної платформи Інститут має довідковий портал в Інтернеті про 

іспанську мову та культуру іспанською мовою, віртуальний зал Сервантеса та 

Сервантес ТБ [212]. 

Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньополітичних комунікацій 

Іспанії пов’язана з модернізацією дипломатичних засобів міжнародної взаємодії 

з зарубіжними країнами, зокрема через розміщення на веб-сайтах міністерства і 

дипломатичних представництв інформації про позицію держави щодо 

сьогочасних міжнародних проблем, звітів дипломатичних представників з країн 

перебування дипломатичних місій, повідомлень про укладені міжнародні 

договори, роботу дипломатичної школи країни, останніх новин політичного 

життя. Для зворотного зв’язку було створено блоги дипломатичних службовців, 

які конкретно пояснюють практику діяльності іспанських посольств у 

зарубіжних країнах. Зокрема, А.Антон, Посол спеціальної місії Іспанії з питань 

цифрової дипломатії, зазначав, що «…Інтернет та інноваційні технології 

зумовили залучення громадськості до обговорення актуальних питань 

міжнародних відносин, оскільки їх позиції враховуються політичними 

лідерами, лідерами думок, міністерствами зовнішніх справ, посольствами та 

консульствами. Ми, іспанські дипломати, обізнані з усіма змінами, які 
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переживає дипломатична діяльність. Отже,  ми не можемо пропустити всі 

ресурси та можливості, які пропонують нові технології, тому необхідно сприяти 

цифровій модернізації нашого міністерства, дипломатичних представництв і 

місій. Ми маємо шукати тіснішого спілкування з громадянами, гарантуючи 

краще виконання наших завдань на державній службі та користуючись усіма 

ідеями та талантами, знайденими в інтернеті. Зовнішньополітична практика 

визначила перспективне значення цифрової дипломатії Іспанії у міжнародній 

взаємодії країни з сучасними  акторами міжнародних відносин» [213; 214]. 

Підсумовуючи дослідження інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій країн Європи, можна стверджувати про наявність значних змін у 

проведенні дипломатичної діяльності, модернізації міжнародної взаємодії, 

активізації міжурядових контактів, що відповідає політичним реаліям сучасного 

світу.  

 

2.4. Зовнішньополітичні комунікації Китаю: сучасний контекст 

 

Сучасний контекст зовнішньополітичних комунікацій Китаю характеризується 

використанням інструментів як традиційної, зокрема культурної, публічної та медіа-

дипломатії, так і залученням інноваційних інструментів, таких як цифрова, «sharp»,- 

та «mask diplomacy». Зазначимо, що дипломатичні структури китайської держави 

активно використовують інноваційні інструменти для просування національних 

інтересів у міжнародному середовищі, оскільки сучасні інтегровані технології 

надають можливості для реалізації стратегій зовнішньої політики як на рівні 

дипломатичних комунікацій, так і на рівні соціальних медіа і цифрових мереж. 

Через інструменти зовнішньополітичних комунікацій здійснюється роз’яснення 

міжнародної позиції Китаю для політичних і ділових кіл зарубіжних держав, а 

також для світової спільноти, зокрема у сучасній дипломатичній практиці 

китайської держави за політичною стратегією провладної партії спостерігається 

всеосяжне використання технологічних і комунікативних ресурсів для забезпечення 

державі статусу регіонального, а в перспективі глобального лідера міжнародних 
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відносин [215]. Варто підкреслити, що китайські дипломатичні установи широко 

використовують інструменти культурної дипломатії для проникнення 

китайських ідеалів в політичне середовище різних країн світу, враховуючи 

застосування практики «м’якої» та «розумної сили» та стимулюючи зростання 

інвестицій в інструменти китайської культурної дипломатії. Наразі китайський 

уряд визнав необхідність поліпшення іміджу Китаю для зміцнення своєї 

присутності в міжнародному середовищі, тому китайські фахівці з міжнародних 

відносин розглядають зовнішньополітичні комунікації з культурної дипломатії 

як інструмент зменшення напруженості у багатосторонньому співробітництві та 

створення сприятливих умов для позитивного представлення політики Китаю у 

міжнародній взаємодії. Відтак у стратегіях та програмах зовнішньої політики 

країни зазначається, що сприйняття іміджу держави у китайському суспільстві 

й уявлення про Китай на рівні світового співтовариства зумовлюють рішення 

щодо підвищення ефективності просування традицій китайської культури та 

ідентичності, комунікацій культурної дипломатії як вагомого чинника 

забезпечення національних інтересів. Як свідчить аналіз зовнішньополітичних 

комунікацій Китаю, на практиці дипломатичні місії держави використовують 

інструменти культурної та громадської дипломатії,  зокрема мас-медіа, 

мистецький та культурний потенціал, для дієвого багатостороннього 

співробітництва і представлення образу держави у міжнародних відносинах. 

Важливість культурного виміру концепції «м’якої сили», йдеться у 

дослідженнях, а також широке визначення культурних комунікацій, свідчить 

про сучасні підходи до формування стратегії зовнішньої політики та китайської 

політичної риторики щодо геополітичних прагнень Китаю. Крім того, китайські 

державні інституції є визначальними у проведенні культурної дипломатії як на 

рівні урядових структур, що сприяють використанню такого інструментарію 

зовнішньополітичних комунікацій, так і на рівні вибору тем для дискусій та 

поширення їх рекомендацій у міждержавних відносинах [216]. Зазначимо, що 

комунікації культурної дипломатії Китаю відрізняються подвійним 

використанням міжнародного контенту, оскільки, окрім поширення китайської 
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культури у зарубіжжі, країна забезпечує ресурси, що стосуються культурної 

безпеки та внутрішньокитайської соціальної згуртованості. Таке подвійне 

використання інструментів китайської моделі культурної дипломатії спричинює 

різне сприйняття держави у культурному, політичному та дипломатичному 

середовищі інших країн, в яких позиція іміджування акторів міжнародних 

відносин розглядається як форма втручання та цензури, а інструменти 

культурної дипломатії Китаю вважаються ідеологічною пропагандою 

китайського способу життєдіяльності суспільства. Водночас китайська 

культурна дипломатія розглядається як пропаганда, як спроба захисту Китаю 

від культурного вторгнення інших цінностей, відмінних від китайських, і 

сприймається як спрямовані дії Китаю, що перешкоджають соціальним правам і 

свободам громадян. Зважаючи на проблеми сприйняття китайської зовнішньої 

політики провідними політичними акторами світу, китайська культурна 

дипломатія спрямована на поширення офіційних поглядів на міжнародний 

порядок, філософських ідей конфуціанства, залучення організацій китайської 

діаспори до участі у заходах китайських культурних інститутів в зарубіжних 

країнах, а також на проведення культурних заходів за підтримки провідних мас-

медіа [217]. 

Як наголошується у розвідках міжнародних аналітиків, практика 

культурної дипломатії Китаю свідчить про глобальні амбіції та прагнення 

держави до лідерства і характеризується як «операції зовнішнього політичного 

впливу» через зв’язки з діаспорою, через Інститути Конфуція, програми 

освітніх обмінів та наукових досліджень. Останнім часом спостерігається 

активне залучення урядовими інститутами Китаю організацій зарубіжної 

діаспори до поширення пропаганди і реалізації політики КНР щодо протидії 

діяльності політичних захисників прав людини і демократії в Китаї та на його 

окремих територіях. До таких акцій у контексті «патріотичного виховання» і 

формування багатовимірних каналів комунікації між Китаєм, китайським 

студентством та дипломатичними установами, зокрема у США, Великій 

Британії, Франції, Японії, Південній Кореї, Австралії тощо, включаються 
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«чисельні китайські студентські та наукові асоціації», які протидіють різним 

громадським акціям та ініціативам, що не відповідають політиці китайської 

держави [218].  

Слід зауважити, що діяльність Інститутів Конфуція, які відносять до 

компетенції Міжнародного бюро Ради Китаю з поширення культури, мови та 

наукових й освітніх грантів у зарубіжжі, полягає у  підтримці «офіційної версії 

Китаю» щодо проблематики «вразливих» тем, зокрема  прав людини, свободи 

вираження та відкритого доступу до мережі Інтернет в Китаї. Фактично у такий 

спосіб китайські урядові інститути здійснюють прямий і непрямий політичний 

тиск на діяльність організацій та освітніх закладів, які є критично важливими 

для Китаю і які можуть сприяти перспективній підтримці позиції держави щодо 

актуальних політичних проблем. Водночас Інститути Конфуція розглядаються 

як структури потужного інформаційного впливу на університетські установи, в 

яких відсутні ресурси для запровадження власних спеціальностей з китайської 

мови та забезпечення їх відповідними навчальними програмами. Натомість 

китайська влада заперечує звинувачення політиків в тому, що Китай просуває 

свою ідеологію і цінності в політичному та інформаційному середовищі інших 

країн, і заявляє про упереджене ставлення, дискримінацію та вороже 

сприйняття позиції держави у міжнародних відносинах, хоча в експертній 

аналітиці зазначається, що такі китайські структури дійсно є провідниками 

тенденційної політики культурної дипломатії Китаю [219]. 

Потрібно підкреслити, що урядове агентство Ханьбан,  яке керує 500 

Інститутами та 1000 класів Конфуція за підтримки китайської держави і сприяє 

просуванню китайської мови та культури поза межами Китаю, мало б 

протистояти встановленню обмежень для академічних свобод, оскільки перетин 

цієї межі спричинив розформування і припинення діяльності таких структур у 

впливових країнах світу. Тобто, на думку політичних акторів зарубіжних країн, 

найкращим захистом від використання китайських інструментів культурної 

дипломатії є переваги принципів демократії у міжнародній співпраці. 

Зазначимо, що існує загальна домовленість провідних акторів міжнародних 
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відносин щодо запобігання впливу уряду Китаю на політику інших країн та 

спільноти безпосередньо у визначеному національному середовищі задля 

зміцнення свого репутаційного позиціонування[219].  

Щодо зовнішньополітичних комунікацій Китаю з публічної дипломатії, 

то, як йдеться у дослідженні Ф. Хартіга, вони виступають інструментами 

просування міжнародних інтересів держави за кордоном та пропагування 

китайської моделі світового порядку. Як підкреслює науковець, публічна 

дипломатія, що розуміється китайськими фахівцями як залучення країни до 

комунікації із зарубіжною громадськістю, стала важливим  механізмом 

багатостороннього співробітництва Китаю в останні роки, тому держава 

здійснює потужні інвестиції в «public diplomacy». Зауважимо, що основними 

завданнями публічної дипломатії Китаю визначено формування позитивного 

образу держави у міжнародному середовищі, яке, на думку китайських 

політиків, бачиться в інших країнах потенційно ворожим, тому зовнішня 

політика Китаю спрямована на представлення наративу про державу як про 

доброзичливого, мирного, і надійного партнера. Наразі в Китаї публічна 

дипломатія розуміється більше як інструмент для досягнення стратегічних і 

функціональних цілей, а менше як інструмент взаємної партнерської співпраці з 

різними акторами міжнародних відносин, оскільки китайські урядовці більш 

вагомим вважають поширення власної інформації щодо переконання світу у 

своїх доброчесних намірах [220]. 

Також можна погодитися з твердженням дослідника С.Рахмана про те, що 

складовими публічної і культурної дипломатії Китаю виступають насамперед  

Інститути Конфуція, міжнародний проект КНР «Новий шовковий шлях», засоби 

масової інформації та фінансування грантів для науковців та студентства в 

зарубіжних університетах. Автор публікації аналізує три виміри публічної 

дипломатії, зокрема поточні зовнішньополітичні комунікації, що стосуються 

щоденного моніторингу міжнародних подій і відповідного їх коментування 

урядовими і дипломатичними установами, тактичні зовнішньополітичні 

комунікації, що спрямовані на виконання запланованих політичних, 
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дипломатичних та інформаційних заходів, і стратегічні зовнішньополітичні 

комунікації, що розраховані  на довготривалу перспективу реалізації концепцій і 

програм державної політики. При цьому більш ефективними поточними 

комунікаціями Китаю вважається дипломатична взаємодія через засоби масової 

інформації та соціальні мережі; тактичні зовнішньополітичні комунікації 

більше стосуються виконання міжнародних зобов’язань, а стратегічні 

зовнішньополітичні комунікації використовуються для підтримки китайських 

ініціатив у сфері освіти, науки і культури у країнах перебування китайських 

дипломатичних місій. Загалом йдеться про одночасне використання всіх 

складових інструменту зовнішньополітичних комунікацій публічної дипломатії, 

оскільки виокремлення лише одного з них, підкреслює фахівець, не вирішить 

проблеми підтримки китайських проектів урядами зарубіжних країн та 

міжнародною спільнотою[221]. 

На нашу думку, слід звернути увагу на міжнародний проект «Новий 

шовковий шлях» як інструмент публічної дипломатії Китаю, що  

використовується у форматі інвестування щодо його реалізації у багатьох 

європейських країнах, а також в пострадянських суверенних державах для 

зміцнення статусу Китаю як глобального актора, пропозиції юаня як платіжного 

засобу і визнання китайських технологічних стандартів на міжнародному рівні. 

Аналітики зазначають, що офіційно Китай прагне розбудувати торговельні 

шляхи, забезпечити для себе постачання сировини і розвиток експортних 

ринків для власних товарів, але держава з потужно зростаючою економікою 

насамперед прагне геополітичного визнання. Фахівці наголошують, що 

стратегія Китаю полягає в тому, що проект «Новий шовковий шлях» 

передбачає закріплення економічного лідерства і політичного впливу Китаю в 

Азії, Африці та Європі, попри випадки порушення прав людини і авторитарне 

політичне правління. Водночас експерти берлінського аналітичного центру 

Merics, які досліджували розвиток Китаю упродовж багатьох років, вважають, 

що «комуністичне керівництво в Пекіні все частіше намагається впливати на 

політичних і економічних лідерів, мас-медіа та громадянське суспільство в 
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Європі, Північній Америці та інших державах і пропагувати власну модель 

авторитарної політики» [221]. 

Що стосується зовнішньополітичних комунікацій з мережевої 

дипломатії, то слід зазначити, що, незважаючи на значні обмеження доступу 

до глобальної мережі Інтернет для китайського суспільства, вони вважаються 

ефективним інструментом міжнародної взаємодії. На думку дослідників 

інтернет-комунікацій Китаю, мережева дипломатія виступає важливим 

чинником просування китайських інтересів у міжнародних відносинах. 

Сучасний підхід Китаю до забезпечення потужної політичної комунікації через 

мережеві інструменти взаємодії характеризується дослідниками як 

зовнішньополітична пропаганда під контролем китайської влади. Підкреслимо, 

що інструменти китайської мережевої дипломатії мають свою специфіку, 

оскільки уряд Китаю, усвідомлюючи можливості мережі Інтернет для 

міжнародної взаємодії, прагне популяризувати політику влади, позиціонувати 

державу на світовому рівні, представити позицію країни щодо актуальних 

міжнародних проблем і запропонувати ініціативи для їх вирішення. Проте 

більшість зарубіжних фахівців наголошують, що видима «відкритість» 

китайського інтернет-середовища лише подається китайською владою як 

процес політичної демократизації та наступний етап формування 

громадянського суспільства в Китаї, а в дійсності китайський політичний 

режим відстежує через соціальні мережі суспільні процеси в країні за всіма 

секторами життєдіяльності країни [222]. 

Водночас деякі експерти застерігають політикум зарубіжних країн щодо 

проблеми об’єктивності інформації про відкритий доступ китайського 

суспільства до мережі Інтернет у контексті прийняття зовнішньополітичних 

рішень китайських владних структур. Тобто, з одного боку мережева 

дипломатія пропонує державний ресурс для розповсюдження 

зовнішньополітичної інформації та висловлення громадської думки, а, з другого 

боку, китайська спільнота, маючи доступ до об’єктивної інформації, яка не була 

цензурована авторитарною владою, активізує публічне обговорення нагальних 
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питань зовнішньої політики. Фахівці також вказують, що необмежений потік 

інформації без необхідної фільтрації може бути шкідливим, оскільки 

громадська думка в підсумку може базуватися на спрямованій інформації, 

дезінформації та фейкових повідомленнях. Тобто, наголошується в урядових і 

політичних документах Китаю, державні інституції, засоби масової інформації 

та широка громадськість повинні бути «чутливими щодо використання 

мережевих інструментів комунікації і мають навчитися користуватися 

перевагами мережі Інтернет для підвищення репутації держави в 

конкурентному медіа-середовищі» [222]. 

До інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій Китаю 

фахівці відносять дипломатію «sharp power», що стає більш важливою у 

відносинах міжнародних акторів, оскільки, як підкреслюється у наукових 

розвідках, «такі авторитарні країни, як Китай та Росія, намагаються 

маніпулювати культурою, системами освіти та засобами масової інформації, 

щоб вплинути на західні демократичні режими». Зокрема, китайський уряд 

здійснює підтримку своєї політики шляхом нейтралізації критики Китаю за 

межами країни; а Росія намагається представити політику демократії менш 

привабливою через критику цілісності демократій та ідей, що лежать в основі 

демократичних систем». Поширення стратегії «sharp power» у зовнішній 

політиці держав, зауважують науковці, полягає в тому, що «авторитарні держави 

намагаються впливати на міжнародну взаємодію через «sharp diplomacy», яка 

зумовлюється  ідеологією, що підтримує привілеї державної влади над 

особистою свободою і є принципово ворожою для відкритих дискусій і 

незалежної думки» [223]. 

Як свідчить аналіз, практика «sharp diplomacy» відрізняється за різних 

політичних режимів, проте, як правило, передбачає цензуру і маніпуляції, що 

використовуються не для привернення прихильності громадськості, а для 

погіршення цілісності незалежних інституцій. Крім того, як стверджуються у 

дослідженнях, Китай, Росія та інші авторитарні режими прагнуть зміцнити 

вплив у своїх регіонах і в цілому світі, враховуючи, що піднесення 
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авторитаризму як домінуючої політичної форми призведе до використання 

«sharp diplomacy» як впливового інструменту зовнішньої політики. Провідні 

міжнародні актори розуміють загрози, які створюють Китай і Росія, проте не 

надають критичної уваги актуальним проблемам міжнародного партнерства за 

умов застосування стратегії «sharp power». Відтак поширення інструментів 

«sharp diplomacy», вважають фахівці, зумовлюється технологічними 

інноваціями в телекомунікаціях та соціальних медіа, які вважаються викликом 

для глобальної демократії, проведення правової міжнародної політики та 

ефективного взаємодії [224]. 

Водночас, як зазначає дослідник М.Шнайдер, безпрецедентне економічне, 

технологічне і військове піднесення Китаю сприяє відновленню лідерства 

держави в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і конкуренції в глобальному 

управлінні з провідними міжнародними акторами, що може спричинити 

небезпечні наслідки для міжнародної системи загалом. Зокрема, у Східній Азії, 

доводить фахівець, Китай використовував морські сили для домінування в 

Південно-Китайському та Східно-Китайському морях, а також зміцнював 

регіональний військовий баланс для стримування інтересів інших країн, 

зокрема США, в сфері економіки та безпеки, які, «нерозривно пов’язані з 

подіями на просторі від Західної частини Тихого океану і Східної Азії до 

Індійського океану та Південної Азії, що створюють цілий комплекс 

зростаючих завдань і можливостей для просування політики лідерства» [225]. 

Крім того, як стверджується в аналітичних дослідженнях, посилення 

«sharp diplomacy» Китаю зумовлює переваги країни в одному з ключових 

регіонів світу, що може призвести до потенційного конфлікту у видимій 

перспективі. Як повідомляють світові медіа, «китайські стратеги готуються до 

«короткої, гострої війни» з американськими та східно-азійськими союзниками 

для досягнення «ескалаційного домінування» в конфлікті». Наприклад, якщо 

Китай прагне уникнути конфлікту зі США, то програми «soft power», які 

збільшують напруженість відносин США і Китаю, можуть навпаки принести 

користь обом країнам, якщо вони стосуються транснаціональних питань, таких 
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як зміна клімату, коли обидві країни можуть ефективно співпрацювати для 

встановлення довірчих відносин і формування комунікаційних мереж, які 

забезпечать таку взаємодію [225]. 

Інструменти «sharp diplomacy» Китаю наразі створюють асиметричність 

позиціонування зовнішньої політики країни, зокрема, коли Міжнародне радіо 

«Китай» активно підтримує 33 радіостанції в 14 країнах, то межі «sharp 

diplomacy» перетинаються з «soft diplomacy» і спостерігається порушення 

добровільних, а не примусових форм суспільних об’єднань, що перешкоджає 

усвідомленому вибору контенту політичних позицій. А коли держави 

маніпулюють візовим режимом або обмежують доступ до критики та 

заохочують самоцензуру, такі дії перетворюються на «sharp diplomacy». 

Оскільки демократичні режими співвідносяться з громадянським суспільством, 

що означає прозорість відносин влади і спільноти, підкреслюють дослідники, 

Китай міг би генерувати більше «soft diplomacy», а не зосереджуватися на 

певному жорсткому партійному контролі в управлінні державою. Хоча, йдеться 

у доповіді  «Громадські комунікації: кількісна оцінка «soft diplomacy» Китаю та 

її «добросусідський вплив», було б помилкою заборонити китайські зусилля 

«soft diplomacy» тільки тому, що вони іноді перетворюються на «sharp 

diplomacy», проте важливо прискіпливо стежити за розділовою межею між 

різними інструментами китайської дипломатії [226].  

Аналіз інструментарію зовнішньополітичних комунікацій «sharp 

diplomacy» у різних сферах міжнародних відносин, здійснений дипломатичним 

експертом К.Техваном, охоплює: у сфері ідеології - синоцентричний 

світоглядний дискурс, наративи китайської мрії та традиційні конфуціанські 

цінності; у сфері медіа - потужний медіавплив у міжнародному середовищі, 

використання місцевих медіакомпаній у зарубіжжі через стратегію «не 

розкриття кінцевого власника видання»; у сфері залучення китайської діаспори 

- використання діаспорних організацій та засобів масової інформації 

китайською мовою у зарубіжних країнах та асоціацій китайських студентів і 

дослідників як провідників «sharp diplomacy»; у сфері міжкультурних зв’язків - 
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поширення офіційних поглядів та самоцензури комунікації через Інститути 

Конфуція; у політичній сфері - інструменти прямого і непрямого політичного 

тиску, інструменти економічних преференцій, заохочення політичної участі 

китайських співвітчизників у реалізації «sharp diplomacy» [227]. Автор 

дослідження у підсумку зазначає, що використання «sharp diplomacy» полягає у 

виклику ліберальному міжнародному порядку, у пропагуванні неліберальних 

цінностей та розширенні впливу авторитарної політики, альтернативних 

цінностей та світогляду, що на погляд фахівця, можна вважати китайською «soft 

diplomacy». Крім того, у висновку йдеться  про непрозорі та нелегітимні засоби 

пропаганди китайського дискурсу та наративів, що зумовлює відповідні 

контрзаходи правового характеру з боку провідних акторів міжнародних 

відносин. Так, у США набули чинності  законодавчі акти щодо протидії 

іноземній пропаганді та дезінформації та прозорості впливу іноземних держав, 

зокрема через іноземні засоби масової інформації та урядові установи, які 

конкурують за сфери впливу в Америці [227]. 

Зазначимо, що згідно з аналітичними розвідками, Китай розробив свою 

стратегію «sharp diplomacy» для різних країн на основі локальних чинників, 

таких як «проникнення Інтернету, чисельність китайської діаспори та протестні 

настрої суспільства». Можна стверджувати, що китайська «sharp diplomacy» 

класифікується за такими категоріями, як: медіадипломатія (присутність 

китайських ЗМІ за кордоном), культурна дипломатія (Інститути Конфуція та 

культурні заходи), обмінна дипломатія (навчання за кордоном та міста-

побратими), фінансова дипломатія (інвестиції та гранти), «елітна» дипломатія 

(візити та обмін на високому рівні). Тобто, інструменти зовнішньополітичних 

комунікацій «sharp diplomacy» ефективно реалізуються у практиці міжнародних 

відносин Китаю, оскільки застосування таких інструментів забезпечує 

урядовим інституціям китайської держави можливість для позиціонування 

політики країни в світі, оперативного реагування на нагальні події щодо 

забезпечення національних інтересів та  поширення китайської громадської 

думки щодо ролі Китаю у процесах глобального управління [228].  
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Інноваційними інструментами зовнішньополітичних комунікацій Китаю  

в умовах впливу коронавірусної пандемії на міжнародну взаємодію вважаються 

поствірусна і маскова дипломатія, які в аналітичному дослідженні Х.Ніраджана 

«ПостCOVID-19: Світовий порядок під керівництвом Китаю?», де йдеться про 

вплив непередбачуваної ситуації на майбутню поведінку держав, урядів і 

політичних лідерів, які або будуть більш активно співпрацювати для подолання 

коронавірусної кризи або ізолюються в національних кордонах для захисту 

функціонування держав і спільнот, визначаються як сучасні дипломатичні 

стратегії міжнародного партнерства. Фахівці з глобальної геополітики та 

міжнародних відносин стверджують, що передбачаються значні зміни світового 

порядку у поствірусний період, хоча у традиційному стратегічному порядку 

денному такі явища, як пандемії та  надзвичайні ситуації у сфері охорони 

здоров’я, розглядаються аналогічно до проблем зміни клімату та стихійних лих. 

Тобто, вони, з погляду владних інститутів, представляють загрозу для безпеки, 

проте не змінюють стратегічний порядок. Водночас береться до уваги 

дослідження корпорації RAND  «Глобальні тренди 2030: Альтернативні  світи», 

в якому розглядається версія про непередбачувані ситуації, які у перспективі 

трансформують міжнародні відносини. Дипломатія Китаю в умовах 

коронавірусної пандемії сфокусована на внутрішній єдності і безпеці 

китайського партійного режиму, підтриманні економічних переваг держави у 

багатосторонніх відносинах і позиціонуванні китайської політики протидії  

пандемії через медійні, телевізійні, мережеві та дипломатичні комунікації. 

Поствірусний світовий порядок, як підкреслюється у дослідженні,  набуватиме 

інших характеристик, зумовлених проблемами глобального управління у сфері 

охорони здоров’я і зміною акцентів впливу на Китай і Азію загалом. 

Передбачається, що в найближчі роки може прискоритися роз’єднання 

міжнародної взаємодії Європи і США, а відносини між державами-членами ЄС 

з Китаєм і Росією будуть поглиблюватися, що для демократичних систем стане 

серйозним викликом для міжнародного співробітництва [229]. 

Наразі урядові інституції Китаю у форматі поствірусної дипломатії  
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спрямовують допомогу країнам по всьому світу, надаючи інформацію щодо 

виявлення та подолання наслідків пандемії і забезпечення глобального попиту 

на медичні засоби захисту, відновлюючи при цьому економічні потужності 

країни і позиціонуючи механізми гуманітарної допомоги. Вплив поствірусної 

дипломатії Китаю спостерігається передусім у відносинах з Європейським 

Союзом, з одного боку, через агресивне поширення пандемії в європейських 

країнах, а з другого, через відсутність американської політики щодо спільних 

дій для запобігання подальшому поширенню пандемічної ситуації. Одночасно, 

за збігом обставин, Китай отримує переваги своєї антикоронавірусної політики 

у міжнародних організаціях, пропонуючи китайську модель охорони здоров’я 

для різних акторів міжнародних відносин. Йдеться про використання 

націоналістичними і правими партіями в більшості країн спалаху епідемії, щоб 

закрити кордони і контролювати власну спільноту та вдатися за цієї ситуації до 

витіснення іноземних мас-медіа, обмеження прав представників засобів масової 

інформації на професійну діяльність і стримування відкритих дискусій про 

об’єктивне висвітлення дій владних структур в умовах коронавірусної ізоляції. 

За свідченнями експертів, пандемія буде використовуватися Китаєм для 

позиціонування країни як лідера світової реакції на кризову ситуацію, надаючи 

матеріальну допомогу різним країнам і навіть координуючи дії з урядами і 

міжнародними організаціями в глобальному вимірі. 

Фактично Китай за допомогою інструментів поствірусної дипломатії 

претендує на статус глобального актора з огляду на міжнародну політику 

ізоляції США, що спричинило погіршення співробітництва з союзними 

країнами. На думку Х.Наріджана, помилкова позиція США щодо 

незапровадження глобальної ініціативи з розробки ефективної вакцини 

позбавила Америку політичних преференцій у міжнародній конкуренції з 

Китаєм. Натомість США посилили санкції проти Ірану, вжили надзвичайно 

суворих заходів щодо скорочення своєї допомоги Афганістану в той час, коли 

країна, критично залежна від зовнішньої допомоги, потребує значних ресурсів 

для боротьби з COVID-19. Можна погодитися з висновком дослідника, що 
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Китай використовує відкрите «вікно можливостей», створене американською 

політикою, щоб набути статусу актра міжнародних відносин глобального 

рівня [229]. 

Відзначимо, що інструменти «mask diplomacy» Китаю у міжнародних 

відносинах також зумовлюються коронавірусною пандемією, хоча наратив  

зовнішньополітичних маскових комунікацій пояснюється принципами 

конфуціанської етики та традиційних цінностей. Саме такий підхід до 

комунікацій «mask diplomacy» вбачаємо у дослідженні П.Амарасінге, в якому 

аналізуються публічні кампанії китайського уряду про постачання гуманітарної 

допомоги медичними товарами, обладнанням та антисептичними препаратами 

для країн Заходу. Попри зростаючий наголос на відповідальності Китаю за 

приховування епідемії коронавірусу в Ухані від світового співтовариства, 

«mask diplomacy» держави відіграла помітну роль у відносинах Китаю з 

європейськими країнами, підтримала стратегію Китаю щодо реалізації 

міжнародного проекту «Новий шовковий шлях», критично сприйнятого 

насамперед в Італії як потенційної загрози для економіки держави. Дослідник 

вказує, що значна допомога Китаю у подоланні пандемії в Італії, вплинула на 

репутацію китайської зовнішньої політики, основою якої вважаються 

традиційні принципи конфуціанської етики, яку наразі називають «політикою 

щедрості» або «благодійною дипломатією» і яку застосовують для поширення 

китайського впливу поза межами держави. Практика «політики щедрості», як 

зазначається у публікації П.Амарасінге, повернулася у стратегію зовнішньої 

політики країни в умовах поступового зростання Китаю як глобальної 

політичної, економічної та військової держави наприкінці ХХ століття. Так, 

свого часу для встановлення зв’язків із США китайським лідером Ден 

Сяопіном були запроваджені інструменти відомої «панда-дипломатії», що 

призвело до значного дипломатичного успіху Китаю у міжнародній взаємодії. 

Наразі й нинішня китайська стратегія надсилання медичної допомоги та масок 

до зарубіжних країн, особливо до держав ЄС, розглядається експертами як 

китайський підхід до поглиблення зовнішніх зв’язків за конфуціанськими 
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цінностями і як спосіб відволікання світової уваги від обговорення винуватості 

Китаю в розповсюдженні коронавірусу. Таким чином, наголошує дослідник, й 

інструменти «mask diplomacy» походять від «унікального цивілізаційного 

підходу Китаю до міжнародних відносин» і виправдовують використання 

маскової дипломатії як інструмент підвищення репутації держави, незважаючи 

на її «маніпулятивний» характер [230]. 

На думку іншого дослідника Р.Верма, китайська «mask diplomacy» 

спрямована на протидію поширеному наративу про COVID-19 і на запевнення 

акторів міжнародних відносин, Китай виступає відповідальним та надійним 

партнером у боротьбі з пандемією. Тому зовнішньополітичні комунікації 

активно використовуються для пропаганди китайської допомоги країнам 

Європи, зокрема йдеться про життєво важливе медичне обладнання, 

направлення медичних експертів та передачу лікувального досвіду у боротьбі з 

коронавірусною інфекцією. Китайські ЗМІ постійно поширювали інформацію 

про вдячність європейських країн за «mask diplomacy, незважаючи на  

повідомлення Великої Британії, Італії, Іспанії, Словаччини, Чехії та 

Нідерландів, що деякі препарати для тестування вірусу були невідповідної 

якості. Автор зауважує, що до акцій «маскової дипломатії» Китаю були 

залучені й китайські транснаціональні корпорації, такі як Alibaba, Jack Ma 

Foundations, Oppo, Xiaomi, Huawei Technologies, що надавали фінансову і 

медичну допомогу (обладнання ШВЛ, тестувальні набори та маски) державам 

практично усього евроазійського простору. Зокрема, Huawei запропонувала 

з’єднати Ухань з італійськими лікарнями, використовуючи «хмарні» 

обчислення для боротьби з COVID-19.  

Китайська «mask diplomacy» підвищила імідж Китаю в Європі, хоча не 

такою мірою, як подавалося у китайських мас-медіа. Водночас Китай вжив 

заходів для зміцнення економічних, політичних та дипломатичних відносин із 

країнами Центральної та Східної Європи відповідно до взаємодії у форматі 

Китай-ЦСЄ або 17 + 1, започаткованих у 2012 році у Варшаві. Як вважає 

науковець, Китаю вдалося зміцнити зв’язки з країнами ЦСЄ за рахунок ЄС і 
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показати себе стратегічним партнером у протидії COVID-19, крім того Китай 

прагне за участю Європи забезпечити відповідність Китаю нормам Всесвітньої 

організації охорони здоров’я щодо обміну інформацією та обміну досвідом та 

обладнанням у боротьбі з COVID-19. Одночасно Р.Верма висловлює 

застереження щодо поширення в країнах ЄС китайської дезінформації та 

пропагандистських кампаній для зміни критичних наративів про COVID-19. 

Практично йдеться про єдність позиції країн ЄС у відносинах з Китаєм як 

необхідної умови вирішення коронавірусної кризи [231]. 

На наш погляд, варто також залучити до аналізу комунікацій «mask 

diplomacy» дослідження фахівців, які не вважають, що надання фінансової і 

медичної допомоги сприяло підвищенню репутаційного позиціонування Китаю 

у сучасних міжнародних відносинах. Обґрунтовуючи такий підхід, дослідники 

наголошують, що інструменти маскової дипломатії позначені вагомістю 

постачання медичних ресурсів як засобу забезпечення масової та елітної 

комерції, що набуває вирішального значення у зміні наразі негативного іміджу 

Китаю в країнах Європи та США. Йдеться про те, що стабільне постачання 

медичних препаратів за межі Китаю демонструє для громадськості 

демократичних країн переваги централізованого державного планування 

авторитарної держави. Критика «mask diplomacy», підкреслюється в аналітиці, 

стосується використання політичних маніпуляцій щодо безкорисливої 

благодійності китайської держави під час пандемії, проте одночасно зміцнює 

довіру до присутності прокитайських кіл в країнах Європи та США [232].  

До особливостей інструментів «mask diplomacy» відносять також 

поширення контенту про дії Китаю як прагнення «відповідати на виклики 

світового лідерства» та «надавати допомогу братнім і дружнім державам», що 

свідчить про представлення країни як прагматичного партнера, який пропонує 

більш життєздатні альтернативи союзу з Китаєм, ніж суперечлива перспектива 

членства в ЄС. Водночас у міжнародній взаємодії Китай дотримується стратегії, 

яка протягом визначала принципи китайської зовнішньої політики щодо 

диференціації дружніх і ворожих держав, оскільки політичні, урядові і 
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громадські інституції Китаю вимогливо ставляться до забезпечення 

внутрішньої та зовнішньої підтримки проникнення в європейське конкурентне 

середовище. Фахівці підкреслюють, що зовнішня політика Китаю, сфокусована 

на пропозиції китайських інвестицій в різних регіонах світу, розширенні участі 

міжнародних акторів в ідеологічних та політичних мегапроектах Китаю, 

перетворенні Європи у середовище, більш придатне для китайських 

технологічних конгломератів та створення геополітичної межі з 

трансатлантичним альянсом і Росією, потребує значної підтримки як політичної 

еліти, так і насамперед європейської громадськості [233].  

Ще однією особливістю китайської «mask diplomacy» є її акцентування на 

встановленні відносин довготривалої взаємозалежності та спонсорських мереж, 

враховуючи значну критику так званої «боргової дипломатії». В експертній 

аналітиці зазначалося, що Китай, пропонуючи різним країнам участь у своїх 

міжнародних проектах та короткострокових позиках, використовує політику 

значного обмеження держав щодо повернення кредитів або виконання 

зобов’язань. Як вказують фахівці, пропонуючи надзвичайну допомогу в таких 

критичних ситуаціях, як стихійні лиха та кризи охорони здоров’я, в тому числі 

під час пандемії COVID-19, Китай отримує значний доступ до критичної 

інфраструктури в державах, які відкриваються перед Китаєм, а також 

можливість формування дружнього ставлення насамперед представників 

місцевих владних структур до китайської «гуманітарної» допомоги. Також 

йдеться про те, що, зважаючи на регулярний і стабільний імпорт китайських 

технологій та матеріалів, Китай має змогу ефективно залучати в свою країну 

інновації у галузі біотехнології та медичного обладнання, опосередковано 

збільшуючи дохід китайських державних підприємств або технологічного 

виробництва [244].  

Водночас, зауважують дослідники, ті держави, які визнають китайську 

стратегію «mask diplomacy» доброчесною або проблематичною, мають 

усвідомити, що такі дії є невід’ємним інструментом сучасної зовнішньої 

політики Китаю. Крім того, важливим виміром китайської «mask diplomacy», 
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вказується у наукових розвідках, став її «моралізаторський» дискурсивний 

підтекст, оскільки китайський режим зазнав значної критики через поширення 

уханського вірусу як у ліберальних західних мас-медіа, так і в громадській 

думці багатьох країн. Відтак акції з постачання медичних ресурсів в різні 

регіони світу мали забезпечити реабілітацію іміджу Китаю у міжнародному 

середовищі. Для цього було використано інформаційний ресурс, що містив 

критику щодо внутрішніх проблем Америки та відмови дослухатись до 

рекомендацій ВООЗ або надати допомогу європейським союзним державам; 

також було поширено пропозиції щодо готовності Китаю надати великі обсяги 

допомоги, а відтак стати світовим лідером хоча б у деяких критичних сферах, 

таких як глобальна співпраця у галузі охорони здоров’я; розповсюджено 

рекомендації щодо проведення жорстких карантинних заходів, вжитих для 

боротьби з агресивним вірусом в інтересах світового політичного 

співтовариства [234]. Про значення «mask diplomacy» Китаю інструменту 

пропагування позитивного іміджу Китаю оцінюється фахівцями з міжнародних 

комунікацій і як готовність китайської влади стати світовим лідером, і як 

кон’юнктурну можливість імітації та адаптації традиційного дипломатичного 

досвіду, який у поєднанні з поширенням пандемії може забезпечити Китаю 

міжнародний резонанс. Така риторика, підкреслюють науковці, матиме 

вирішальне значення для стримування інформаційних атак, розпочатих 

провідними критиками режиму [235]. 
 

Висновки до Розділу 2 

 

Дослідження практики зовнішньополітичних комунікацій міжнародних 

організацій показало, що у їх діяльності використовуються традиційні та 

інноваційні інструменти впливу на політичні процеси у міжнародному вимірі, 

які стосуються вироблення спільних позицій щодо вирішення актуальних 

проблем міжнародного співробітництва, підтримання зв’язків з урядовими 

інституціями країн світу та формування сприятливої громадської думки про 
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політику міжнародних організацій у глобальному середовищі. Зокрема, 

спеціалізована установа ООН з питань науки, освіти, культури і комунікацій 

(ЮНЕСКО) послуговується насамперед інструментами міжкультурних і 

цифрових комунікацій, ЄС як актор міжнародних відносин протягом тривалого 

часу використовував традиційні інструменти зовнішньополітичних комунікацій 

(публічну, культурну, іміджеву дипломатію), а наразі послуговується 

інструментами zoom-дипломатії, квантум-дипломатії, кліматичної та поствірусної 

дипломатії для підтримання статусу ЄС у багатосторонніх відносинах, глибшого 

розуміння дискурсу світової громадської думки та адекватного реагування на 

запити європейської спільноти. Зовнішньополітичні комунікації неурядових 

організацій стосуються різних аспектів міжнародної взаємодії, водночас 

найбільш перспективними вважаються комунікації неурядових організацій у 

сфері кліматичної дипломатії, яку визначають інноваційним інструментом 

сучасної міжнародної політики.  

Зовнішньополітичні установи США для забезпечення національних 

інтересів держави залучають інструменти традиційної, зокрема публічної, 

цифрової, медіадипломатії і стратегічних комунікацій, що спрямовані на 

координацію діяльності урядових структур, відповідальних за здійснення 

зовнішньої політики, залучення громадськості до підтримки міжнародних акцій 

американської держави, при цьому публічна дипломатія США визначається як 

механізм «представництва інтересів держави на міжнародній арені, як 

інструмент впливу на міжнародну співпрацю та зовнішню політику інших 

країн. Інструментами інноваційної дипломатії вважаються «twitter diplomacy», 

тобто, використання соціальних мереж для поширення  позицій політичного 

лідера США та представників дипломатичних установ з актуальних питань 

міжнародних відносин, «disaster diplomacy» або «дипломатія катастроф», що 

зумовлюється непередбачуваними чи конфліктними ситуаціями і потребує 

співпраці між державами для подолання їх наслідків, в тому числі «disaster 

diplomacy COVID-19  

Аналіз інструментів зовнішньополітичних комунікацій країн Європи 
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засвідчив наявність значних змін у дипломатичній діяльності Великої Британії, 

ФРН, Франції, Італії, Мальти та Іспанії, активізації міжурядових контактів, що 

відповідають політичним реаліям сучасного світу. Спільними характеристиками 

зовнішньополітичних комунікацій зазначених країн Європи визначено традиційні  

інструменти публічної, культурної, цифрової та медіа-дипломатії, відмінними - 

інструменти мережевої, твітерної, туристичної, наукової, гастрономічної 

дипломатії та стратегічних комунікацій. 

Дипломатичні установи Китаю активно використовують як інструменти 

культурної, публічної та медіа-дипломатії, так і сучасної мережевої, «sharp»,- та 

«mask diplomacy» для просування національних інтересів на міжнародному рівні. 

До особливостей зовнішньополітичних комунікацій китайської держави відносять 

діяльність Інститутів Конфуція для проникнення китайських ідеалів через 

практику «м’якої» та «розумної сили» в політичне середовище різних країн 

світу, поширення інструментів «sharp diplomacy», що вважаються викликом для 

глобальної демократії та проведення правомірної міжнародної політики, 

інструментів поствірусної дипломатії, що здійснюється у форматі 

інформаційної, медичної та гуманітарної допомоги країнам щодо подолання 

коронавірусної пандемії. Використання «mask diplomacy» Китаю у міжнародних 

відносинах також зумовлюються коронавірусною пандемією, хоча наратив  

зовнішньополітичних маскових комунікацій відносять до принципів 

конфуціанської етики та традиційних цінностей. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИКА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ У 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

3.1. Комунікативні інструменти політичного представництва України у 

зовнішньополітичній діяльності  

 

Комунікативні інструменти політичного представництва держав у 

міжнародному середовищі розглядаються фахівцями у межах теорії ігор, теорії 

позиціонування та теорії конкуренції і стосуються нових можливостей 

забезпечення вагомого статусу політичних акторів у міжнародних відносинах. У 

наукових дослідженнях простежується особливий інтерес до залучення 

інструментів зовнішньополітичних комунікацій для позитивного сприйняття 

політичної поведінки держав у багатосторонньому співробітництві, 

врегулювання внутрішніх і зовнішніх суперечностей, покращення соціально-

економічних міждержавних відносин, пропагування нових ідей міжнародного 

партнерства і формування позитивного іміджу у громадській думці. Так, у 

дослідженні Дж.Ренсона щодо статусу акторів в міжнародних відносинах 

стверджується, що політичний статус є важливим елементом міжнародної 

політики, який визначається як позиційний, упізнаваний та соціальний, щоб 

забезпечити акторам міжнародних відносин вищий рейтинг у світовому 

співтоваристві. Позиційний статус стосується репутації, упізнаваний – іміджу, 

соціальний - сприйняття міжнародних акторів на різних рівнях міжнародної 

взаємодії. Як зауважує фахівець, останнім часом у науковому дискурсі 

спостерігається підвищений інтерес до з’ясування статусних рангів окремих 

держав і статусної ієрархії суб’єктів міжнародних відносин загалом, визначення 

ефективних інструментів позиціонування, зокрема з використанням 

зовнішньополітичних комунікативних технологій. Ідея представницького 

позиціонування акторів міжнародних відносин розглядається у науковій праці 

М.Джеймс «Теорія позиціонування та стратегічна комунікація: новий підхід до 
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досліджень та практики зв’язків з громадськістю», де зіставляються різні рівні 

статусного іміджування» на рівні державних ідеологій, конкурентних переваг, 

політичних ідеалів, позицій лідерів і ставлення громадської думки. Авторка 

аналізує як перспективні інструменти позиціонування, так і неуспішні 

представницькі стратегії, які формують мінливе середовище стратегічного 

партнерства та певні судження про міжнародну політику акторів міжнародних 

відносин [236; 237]. 

Як зазначається у монографічному дослідженні «Комунікативні тренди 

міжнародних відносин» фахівців наукової школи ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 

політичне представництво держави в міжнародному співробітництві 

здійснюється різними засобами, зокрема через сучасні інструменти 

зовнішньополітичних комунікацій, що впливають на позитивну перспективу 

участі держави у міжнародній взаємодії. Науковцями було запропоновано 

сучасну типологію зовнішньополітичних комунікацій, яку складають: 

«комунікації медіа-дипломатії (проведення зовнішньої політики шляхом 

використання засобів масової комунікації та можливостей впливу на зарубіжну 

громадську думку); MR-комунікації (стратегії міжнародних та національних 

інституцій щодо взаємодії із засобами масової інформації для прес-підтримки 

публічних кампаній та інформаційно-пропагандистських акцій);  комунікації 

культурної дипломатії (інформаційно-культурне представництво зовнішньої 

політики держав у міжнародних відносинах); комунікації публічної дипломатії 

(представництво інтересів держави або різних державних об’єднань в політико-

інформаційному міжнародному середовищі); комунікації Public Affairs 

(міжнародні комунікації у сфері публічної політики та громадянського 

суспільства, зв’язки з лідерами громадської думки); комунікації іміджевої 

дипломатії (формування і підтримання іміджу національних інтересів у системі 

міжнародних відносин); брендингові комунікації (позиціонування державних 

брендів на міжнародному рівні); комунікації цифрової/твітерної дипломатії 

(використання глобальних інформаційно-комунікаційних мереж у міжнародних 
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відносинах); лобі-комунікації (політичне представництво організованих груп 

тиску на рівні міжнародних, наднаціональних регіональних та національних 

інституцій); GR-комунікації (комунікації владних інститутів і фінансово-

промислових груп, спрямовані на досягнення консенсусу для вирішення 

глобальних проблем); IR-комунікації (комунікативні стратегії держав та 

корпорацій із залучення міжнародних інвестицій); advocacy-комунікації 

(програми залучення світової громадськості до вирішення важливих 

міжнародних проблем); соціально-комунікативні платформи (міжнародні 

комунікації через соціальні мережі), стратегічні комунікації (інтегровані 

комунікації, спрямовані на забезпечення взаємодії і формування тривалих 

формальних та неформальних зв’язків між різними структурами)» та 

інноваційні зовнішньополітичні комунікації, зокрема COVID-комунікації, 

зумовлені непередбачуваною ситуацією пандемії [238]. 

Серед інструментів зовнішньополітичних комунікацій політичного 

представництва акторів міжнародних у сучасному світі і зокрема, в Україні  

виокремлюються іміджеві комунікації, оскільки формування іміджу країни 

визначається як стратегічне завдання політичних інститутів практично всіх 

акторів міжнародних відносин. Крім того, стратегії щодо формування власного 

іміджу і відповідної позитивної репутації сприяє закріпленню поточних 

досягнень держав, а й побудувати необхідний наратив для сприйняття 

політичних рішень на міжнародній арені. Комунікації іміджевої дипломатії 

також забезпечують представлення національних цінностей, перш за все 

ліберальної демократії та полікомпонентного комплексу стратегічних інтересів 

держав і виступають вагомим чинником впливу на прийняття рішень у сфері 

зовнішньої політики. Комунікації  іміджевої дипломатії мають свою специфіку, 

яка визначається урядовими структурами, які реалізують доктрину зовнішньої 

політики держави. Іміджування здійснюється через вплив на громадську думку 

із  залученням мас-медіа, формальних і неформальних джерел (публічних 

виступів, презентацій та чуток); впливу на суспільні відносини (використання 

іміджевих комунікацій у владних інституціях по вертикалі і горизонталі); на 
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політичні відносини (формування іміджу партій, рухів та громадських 

об’єднань, а також через  пропаганду політичних ідей у суспільстві); на 

міжнародні відносини (проведення дієвої зовнішньої політики країни, 

входження в інтеграційні об’єднання, участь у миротворчих місіях щодо 

врегулювання міжнародних конфліктів тощо); на фінансові та економічні 

відносини; шляхом просування іміджу на міжнародному рівні. Дослідження 

свідчить, що важливою складовою участі держави в сучасному міжнародному 

середовищі є її перспективне інформаційно-комунікативне представлення, 

здатність до наповнення контенту власного інформаційного простору, а також 

експортування інформаційних продуктів держави та задоволення 

комунікативних прагнень суспільства. Потенціал зовнішньополітичних 

комунікацій, на думку фахівців, не лише сприяє формуванню іміджу акторів 

міжнародних відносин, а й протидії деструктивним інформаційним впливам з 

боку інших суб’єктів політичного представництва [238]. 

Аналіз попередніх документів та програм політичного представництва 

України у сфері зовнішньої політики показав, що до 2015 р. фактично було 

відсутнє концептуальне наповнення планів публічної і цифрової дипломатії та 

стратегічних комунікацій, що сприяло б формуванню нового образу держави та 

модернізації її зовнішньополітичних  прагнень. Якщо раніше   уведення цих 

понять до Воєнної доктрини України чи Дорожньої карти у сфері стратегічних 

комунікацій між РНБО України та Міжнародним секретаріатом НАТО не 

забезпечувало диференціацію таких комунікацій, то в подальшому у Доктрині 

інформаційної безпеки України було внесено і роз’яснено усі комунікативні 

детермінанти щодо політичного представництва держави у сфері зовнішньої 

політики.  Зокрема, для фахівців і громадськості було охарактеризовано 

інструменти стратегічних, публічних, іміджевих, кризових, деструктивних,  

урядових та  діаспорних комунікацій [239]. 

Фахівці пояснювали попередню невизначеність зовнішньополітичних 

комунікацій певного типу відсутністю в Україні упродовж тривалого часу 

активної інформаційно-комунікативної політики, спрямованої на просування 
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національних інтересів держави на міжнародній арені. Ці процеси відбувалися 

спорадично, не визначалися самостійною складовою державної політики, 

здебільшого мали реактивний характер та залежали від політики тогочасних 

урядових структур як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Також можна 

стверджувати, що практичні дії зовнішньополітичного відомства України щодо 

використання публічної дипломатії у 2015 р. були досить помірними, зокрема у 

контексті створення закордонних центрів з просування міжнародного іміджу та 

репутації України. На той час культурно-інформаційні центри у складі 

закордонних дипломатичних установ України функціонували  в Австрії, Бельгії, 

Білорусі, Болгарії, Греції, Грузії, Естонії, Іспанії, Італії, Молдові, Польщі, 

Португалії, Румунії, Туреччині, Угорщині, Франції, Чехії [240]. Водночас 

проблемою політичного представництва держави у міжнародному середовищі 

відзначалася недостатність активної комунікації зазначених центрів у країнах 

перебування. Як зауважували експерти, зусилля української дипломатії мали б 

зосередитися на представництві конструктивних позицій і просуванні 

досягнень та власних ініціатив держави щодо стабілізації безпекового 

середовища, а також вагомого внеску України у миротворчі місії. 

Після Революції гідності перед Україною постав цілий комплекс 

інструментальних та інституційних завдань, реалізація яких уможливила зміни 

щодо здійснення ефективної зовнішньої політики та забезпечення своїх 

національних інтересів, особливо в умовах гібридної війни та російської 

інформаційної експансії. Йшлося передусім про необхідність розширення 

української присутності у  глобальному інформаційному просторі, зростання 

взаємодовіри у міжнародній взаємодії, піднесення  національної ідентичності 

України, а також нового позиціонування української держави в міжнародних 

відносинах. Нині ситуація щодо використання зовнішньополітичних 

комунікацій для політичного представництва України зазнала значної 

модернізації як на інституціональному рівні, так і на рівні діяльності урядових 

структур, до компетенції яких належить забезпечення національних інтересів. 

На інституціональному рівні зовнішньополітичні комунікації здійснюються 
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згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. 

№ 21 [241], в якому «основними завданнями установи щодо політичного 

представництва держави у зовнішньополітичній діяльності визначено: 

• утвердження міжнародного авторитету України, піднесення в світі її 

іміджу  надійного і передбачуваного партнера; 

• забезпечення національних інтересів і міжнародної безпеки України 

шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з 

іноземними державами і міжнародними організаціями за 

загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права; 

• розвиток зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими 

об’єднаннями;  

• забезпечення державних органів інформацією, необхідною для здійснення 

ефективної зовнішньої та внутрішньої політики України;  участь у 

формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію 

України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий та 

інформаційний простір, набуття членства в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору» [241]. 

До нормативних актів, положення яких містять завдання щодо 

політичного представництва України у міжнародних відносинах, можна 

віднести і Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» зі 

змінами № 2469-VIII від 21.06.2018 р. [242], де підкреслюється, що: 

• Україна як європейська держава здійснюватиме відкриту зовнішню 

політику на засадах  рівноправного взаємовигідного співробітництва з 

усіма міжнародними партнерами, враховуючи необхідність гарантування 

безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України; 

• забезпечуватиме сприятливі зовнішньополітичні умови для розвитку 

української нації, її економічного потенціалу, історичної свідомості, 
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національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, 

релігійної самобутності громадян України усіх національностей; 

• утверджуватиме провідну роль України у системі міжнародних відносин, 

зміцнюватиме міжнародний авторитет держави інструментами 

традиційних та інноваційних зовнішньополітичних комунікацій; 

• забезпечуватиме інтеграцію України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі; 

• створюватиме сприятливі умови для взаємодії з національно-

культурними об’єднаннями українців поза межами України; 

• підтримуватиме інтеграцію України у світовий інформаційний 

простір [242]. 

Дотичним до вищезазначених документів можна вважати «План 

діяльності МЗС України на 2020 р. з реалізації державних політик» [243], в 

якому виокремлюються як напрямок державної політики «Утвердження 

міжнародного авторитету України, піднесення її іміджу та подолання 

викривлених стереотипів засобами культурної і публічної дипломатії» [243] та 

заходи міністерства щодо запуску нового веб-порталу МЗС з інтерактивними 

функціями; реалізації культурно-іміджевих акцій у зарубіжжі для підвищення 

поінформованості іноземної аудиторії про досягнення громадянського 

суспільства, традиційної та сучасної культури України; проведення 

інформаційних кампаній для протидії антиукраїнській пропаганді за кордоном 

та викриття хибних стереотипів серед іноземної аудиторії щодо України та її 

громадян; розширення кола країн, охоплених діяльністю Державної установи 

«Український інститут» [244]. 

Подолання хибних стереотипів щодо України передбачає насамперед  

протидію деструктивним комунікаціям РФ у світовому інформаційному 

просторі, що зумовлені протиправною агресією Росії проти України та анексією 

Криму. Як зазначається у сучасній експертній аналітиці, деструктивні 

інформаційні акції спричинили порушення інформаційного простору 
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української держави, а поширення пропаганди мови ворожнечі зумовило певні 

зміни положень інституціональних документів щодо інформаційної політики 

України. На думку фахівців, інструменти зовнішньополітичних комунікацій в 

умовах протидії агресивним інформаційним впливам РФ можуть слугувати 

механізмом для поширення достовірної позиції української держави щодо 

поточних і надзвичайних подій в Україні для акторів міжнародних відносин і 

світового співтовариства загалом [245-247]. Для нейтралізації деструктивної 

пропаганди РФ в міжнародному інформаційному середовищі була ухвалена 

європейська програма боротьби з «мовою ворожнечі», що розглядається 

фахівцями як дії з «поширення, провокування, стимулювання або виправдання 

расової нерівності, ксенофобії, антисемітизму або інших видів ненависті на 

підставі нетерпимості, включаючи позиції агресивного націоналізму чи 

етноцентризму, дискримінації або ворожнечі щодо меншин, мігрантів і осіб з 

емігрантськими корінням». Варто зауважити, що експерти вважають  «мову 

ворожнечі» загрозою для ліберальної демократії, для дотримання основних 

прав людини, щодо свободи вираження, оскільки комунікації «hate speech» 

пов’язані з поширенням небезпечних стереотипів і спрямовані на 

загострювання агресії в суспільстві [248-251]. 

Зауважимо, що розвінчування хибних стереотипів Росії щодо України 

вимагає розробки потужних програм щодо нейтралізації активної дезінформації 

та антиукраїнської пропаганди, оскільки просування стратегії «руського миру», 

на наш погляд, можна вважати спробами щодо розділення національних 

спільнот зсередини. Авторський аналіз деструктивних комунікацій Росії у 

міжнародному інформаційному середовищі показав, що пропагандистські акції 

російського уряду містять недостовірну/«фейкову» інформацію про ситуацію та 

події в Україні. Такі дії РФ свідчать про наміри посилити вплив не тільки на 

«співвітчизників» поза межами Росії, але  тиснути на вільні, незалежні медіа, 

породжувати невпевненість щодо загальних демократичних цінностей 

насамперед в інформаційній сфері. Зауважимо, що для протидії пропаганді 

«мові ворожнечі» РФ потрібна координація діяльності політичних інститутів і 
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громадського суспільства України, зважаючи на те, що у деструктиву «немає 

шансів проти об’єктивної правди». Крім того, як зазначають аналітики, у 

Кримінальному кодексі України є статті про наклеп, про образу честі, гідності і 

ділової репутації, які також можуть бути використані для протидії «мови 

ворожнечі». Водночас інтенсивна мілітаризація незаконно окупованих 

територій української держави, агресивного забруднення освітнього, 

суспільного та інформаційного простору, визначається як  грубе порушення 

міжнародного права і кваліфікується як  воєнний злочин [252].  

Так, для дослідження деструктивних комунікацій РФ було залучено  

доповідь Кримської правозахисної групи та Інформаційного центру з прав 

людини «Мова ворожнечі» в Криму служить зброєю для Російської Федерації 

проти українців», в якій зафіксовано, що Росія демонстративно створює 

обстановку агресії в окупованому Криму, яка, за висновками дослідників, 

«спрямована насамперед проти українців загалом як людей, так і політичних 

інститутів держави, проти кримських татар, мусульман, мігрантів, а також 

активістів Євромайдану». Крім того, у доповіді зазначається, що вплив 

деструктивних комунікацій РФ посилювався відсутністю в кримському 

інформаційному просторі вільних і незалежних мас-медіа. І.Сєдова, як одна з 

авторів дослідження, підкреслила, що таке становище є продуманою політикою 

окупаційного режиму, оскільки нагнітання атмосфери ворожнечі спричиняє 

негативне ставлення громадян до політики деокупації Криму. Так, аналіз 

проросійських мас-медіа в Криму, йдеться у доповіді, свідчить, що публікації 

«Кримської правди» ще до вторгнення РФ в Україну поширювали  пропаганду 

«мови ворожнечі» щодо кримських татар. Подібні повідомлення дослідники 

виявили не тільки на російських державних телевізійних каналах, а й на 

офіційних веб-сайтах окупаційного режиму і навіть в юридичних документах. 

Під час дослідження було відстежено 718 випадків поширення «мови 

ворожнечі», 479 з яких було зафіксовано у новинних випусках російських 

телеканалів, які поширювали тенденційну інформацію проти українців загалом 

або проти тих громадян, які проживають на контрольованій Україною території. 
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Що стосується фейкових повідомлень про посилення «мови ворожнечі» в 

Україні, поширених для зарубіжної громадськості, авторами доповіді було 

встановлено, що значна їх кількість  продукувалася мас-медіа та веб-сайтами 

самопроголошених незаконних  структур Криму. Дослідники виявили, що 

основна тематика офіційної «мови ворожнечі» кримських медіа була 

спрямована проти національних та етнічних груп (окреслено 36 таких груп) і 

населення окремих територій Криму[253-255].  

У звіті наводяться факти поширення фейків, в яких містяться заклики до 

винищення українців як таких, при цьому населення окупованого Донбасу 

визначалося як «окремий народ», а кримчани - як росіяни. Тобто, Таким чином, 

мас-медіа Росії та Криму загострювали уявні проблеми міжнаціональних 

суперечностей не лише у масовій свідомості російського суспільства, а й серед 

громадськості зарубіжних країн та неправомірно окупованих територій України. 

На підставі  проведеного моніторингу було зроблено однозначні висновки, що 

для деструктивних комунікацій Росії проти України головним об’єктом 

інтенсифікації «мови ворожнечі» щодо  українських громадян було обрано такі 

подразники, як національна ознака і належність до українського громадянства. 

Зважаючи на участь Росії в збройній агресії проти Україною, зазначили 

дослідники, розпалювання ворожнечі до українців за участю державних 

інформаційних ресурсів Росії є одним з інструментів ведення війни проти 

суверенної держави [253]. Крім того, інформацію, зібрану у звіті, буде 

представлено Міжнародному суду ООН як доказова база для підтвердження 

агресивної дискримінації в Криму етнічною ознакою. «Ті, хто винен у 

розпалюванні ненависті, наголошують дослідники, хто закликає до 

дискримінації, пропаганди насильства з використанням адміністративних, 

фінансових та інших ресурсів росіян і окупаційної влади, повинні бути 

переслідувані і покарані пропорційно» [253]. Відтак розширення політичного 

представництва української держави в міжнародному середовищі та у 

свідомості світової спільноти може сприяти протидії деструктивним 

комунікаціям Росії щодо України на міжнародному рівні. 
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Інституціональний контекст політичного представництва України в 

зовнішньополітичній діяльності підтверджується  рішенням Уряду про 

створення державної установи «Український інститут» [256] для захисту 

інтересів української держави та формування позитивного іміджу України за 

кордоном. Основним завданням Інституту визначено презентації та підтримку 

іміджу України у міжнародних відносинах, сприяння міжнародним науковим 

освітнім та культурними обмінам, популяризацію української мови та 

культурних здобутків за кордоном, представлення туристичного та 

рекреаційного потенціалу держави. Інститут вважається афілійованою з МЗС 

установою, яка є самостійною у визначенні змістовного наповнення роботи 

інституції. Контроль за роботою Українського інституту, а також визначення 

засад та пріоритетів установи, здійснює Наглядова рада, а фінансування 

забезпечується як з державного бюджету, так і за рахунок благодійних внесків 

та спонсорської допомоги. Інструментами зовнішньополітичних комунікацій 

Українського інституту для політичного представництва держави у 

міжнародних відносинах у форматі п’ятирічні стратегії  установи на 2020-

2024 рр. було визначено комунікації економічної, культурної, іміджевої, 

публічної та медійної дипломатії. Зокрема, культурна дипломатія, що 

визначається фахівцями Українського інституту як діяльність на перетині 

багатьох програм та інтересів прямо чи опосередковано залучає численних 

акторів як в Україні, так і в зарубіжжі. До них відносять інституції у сфері 

культури, освіти і науки, дипломатичні установи, організації громадянського 

суспільства, об’єднання закордонних українців, медіа, наукову спільноту, 

мистецький загал, бізнесові структури, органи державної влади та експертне 

середовище. Саме тому стратегічна мета - покращення розуміння та 

упізнаваності України серед закордонних спільнот, зміцнення спроможності 

представників української культури, освіти, науки та громадянського 

суспільства до міжнародної співпраці, посилення залученості України до 

актуальних світових культурних процесів, забезпечення сталого попиту на 

фахову взаємодію з Україною - і зміст нової культурної дипломатії України, на 
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погляд фахівців інституту, мають формуватись з урахуванням різних позицій і 

думок. Тобто, Український інститут як структурна дипломатична установа 

прагне стати експертною, сталою та авторитетною організацією, що відіграє 

системотворчу роль у міжнародному позиціонуванні України через потенціал 

культурної і публічної дипломатії [256].  

У стратегії Українського інституту 2020-2024 рр., яка є підсумком низки 

публічних і внутрішніх стратегічних сесій, відкритих дискусій, ознайомчих 

поїздок, кабінетних досліджень, а також численних зустрічей, переговорів та 

консультацій, закладено практичний і різноплановий досвід представників 

Українського інституту щодо використання комунікацій культурної дипломатії, 

які враховують специфіку геополітичного, культурного й  економічного 

контексту сучасної України. Документ окреслює широкі межі діяльності 

організації і дає відповіді щодо доцільності створення Українського інституту, 

інструментарію його діяльності у співпраці з культурними центрами 

українських дипломатичних представництв в країнах перебування. Ці межі 

залишаються актуальними навіть в умовах світової пандемії COVID-19 і не 

змінюють досягнення поставлених цілей щодо зміцнення суб’єктності України 

у світі через можливості комунікацій культурної дипломатії. До основних 

напрямів програмної діяльності Українського інституту входять: представлення 

української культури за кордоном; участь України у ключових культурних, 

освітніх і наукових подіях світу; міжнародні обміни і мобільність; іміджеві 

проекти; підтримка україністики та українських студій у зарубіжжі; викладання 

і популяризація української мови за кордоном; формування і підтримка 

дослідницької платформи [256]. 

На думку голови Наглядової ради Українського інституту Л. Млінарич, у 

стратегії Українського інституту 2020-2024 прозоро викладено механізми 

співпраці установи з лідерами думок, громадськими і  культурними діячами, та 

суспільством загалом. Слід зазначити, що заснування Українського інституту 

збігається в часі з появою низки нових державних інституцій в гуманітарній 

сфері, таких як Український культурний фонд, Український інститут книги, 
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Національний фонд досліджень України, Український інститут національної 

пам’яті; а також зі стратегічним «перезавантаженням» наявних інституцій 

та/або конкурсним призначенням нових керівників Державного агентства 

України з питань кіно, Мистецького Арсеналу, Довженко-Центру, національних 

і муніципальних музеїв, театрів, інших закладів культури; суттєвим 

розширенням програмної діяльності іноземних культурних інституцій (Гете-

Інститут, Британська Рада), Представництва Європейського Союзу в Україні та 

інших міжнародних агенцій [257]. 

Експерти підкреслюють, що «постмайданні» державні установи 

формуватимуть нове інституційне поле України. Такі інституції, підкреслюється 

в політичній аналітиці, «постають в умовах архаїчної системи державного 

управління, застарілого бюджетного законодавства, низької довіри до 

державних інститутів та високих очікувань з боку професійного середовища». 

Проте, на наш погляд,  моделі діяльності  багатьох із них вже є радикально 

новими, оскільки  нові установи декларують і впроваджують публічність і 

прозорість своїх проектів і програм; приділяють значну увагу комунікаційній 

складовій; формують стратегії з залученням широкого кола фахівців, 

орієнтуючись на позитивний міжнародний досвід. Зауважимо, що культурна 

дипломатія була протягом тривалого періоду присутня у практиці українських 

державних інститутів, проте після 2016 р. почала набувати ознаки системної 

державної політики. Саме 2016 року у складі Управління публічної дипломатії 

МЗС України було створено відділ культурної дипломатії, який випрацював 

механізми і методологію розробки та щорічного конкурсного відбору проектів, 

які реалізують українські посольства і консульства за кордоном. Ці 

напрацювання також заклали основу концепції Українського інституту як 

профільної державної установи культурної дипломатії [258]. 

Критично важливим у цьому процесі, наголошують представники 

Українського інституту, є розуміння інструментів культурної і публічної 

дипломатії, яку мають посилювати фахова аналітика, теоретичні й прикладні 

дослідження, підготовка фахівців та суспільні комунікації. Відтак розвиток 
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міжнародних культурних зв’язків потребує активної суспільної дискусії щодо 

змісту сучасної закордонної презентації України. Що стосується 

комунікативного виміру діяльності Українського інституту, то основний напрям 

комунікацій установи за кордоном наразі спрямований на пріоритетні для 

взаємодії країни. Крім того, йдеться про розробку окремих комунікаційних 

стратегій для країн Північної Америки, Європи й Близького Сходу та Азії 

(рис. 1), враховуючи контекст та особливості ставлення політичних лідерів та 

громадянського суспільства до України. Стратегії комунікацій Українського 

інституту, залежно від окреслених цільових аудиторій, визначаються за шкалою 

значень від інформування до поведінкових змін через встановлення діалогу та 

переконання [258]. 

 

 

Рис. 1. Географія діяльності та етапність розширення окремих комунікаційних 

стратегій для країн Північної Америки, Європи й Близького Сходу та Азії 

Джерело: Стратегія «Українського Інституту», https://ui.org.ua/mission 

 
Інструментами міжнародних комунікацій Українського інституту можна 

вважати і медійні кампанії щодо заходів Інституту в цих країнах, особисті 

зустрічі з лідерами думок, фахівцями з комунікацій та суб’єктами ухвалення 

рішень, запровадження спільних спецпроєктів з іноземними медіа, а також 

https://ui.org.ua/mission
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реалізація масштабних інформаційних онлайн-кампаній, які можуть мати 

всеосяжний обшир. Український інститут як державна установа всебічно 

інформує вітчизняну громадськість про свою діяльність через власні канали 

комунікації- офіційній веб-сайт, профілі установи в соціальних мережах, а 

також через опосередковані медіамайданчики та презентації на професійних 

подіях. Комунікативна політика Українського інституту спрямована на 

формування в суспільстві розуміння культурної дипломатії як важливого 

інструменту для досягнення зовнішньополітичних цілей України та 

забезпечення поінформованості про роль Українського інституту щодо 

комунікації установи. Важливою складовою комунікацій Українського 

інституту як державної установи є також включення своєї позиції в суспільну 

дискусію щодо концепту презентації України в світі [258]. 

На наш погляд, профілю діяльності інституту відповідає напрямок 

державної політики «Розвиток співпраці із закордонними українцями та 

розширення їх прав в Україні» та  Плану діяльності МЗС на 2020 рік з реалізації 

державних політик [259]. Серед заходів реалізації документу зазначено: 

внесення пропозицій щодо ухвалення постанови Уряду стосовно розширення 

напрямів співпраці МЗС та закордонних дипломатичних установ України з 

громадськими організаціями закордонних українців; схвалення Концепції 

Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2020 – 2023 роки 

та затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на 

2020 – 2023 роки; проведення Другого форуму відвідувачів суботніх і недільних 

шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців; 

реалізація комунікаційних проектів для створення «портрету» закордонного 

українства на Facebook та веб-сторінках МЗС [260]. Представлені напрями були 

б ефективними у взаємодії Українського інституту з численними  українськими 

і закордонними партнерами, оскільки програма  взаємовигідного партнерства є 

стратегічною основою програмної, комунікаційної і дослідницької роботи 

установи. Такий підхід, зазначають представники державної установи, 

уможливлює ухвалення спільного порядку денного, узагальнення результатів 
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впровадження проектів, а також досягнення впливу, що перевершує можливості 

і ресурси Інституту. У програмі інституту також передбачається відкриття 

представництв в зарубіжних країнах з метою підвищення ефективності проектів 

та досягнення стратегічних цілей установи.  

Можливість заснування закордонних представництв, передбачених 

Статутом Інституту, відповідатиме актуальній для політичного представництва 

України діяльності на міжнародному рівні для  забезпечення постійної потужної 

підтримки інтересів держави в світі та поглибленні взаємовигідної співпраці 

України з урядами іноземних держав, в яких проживають закордонні 

українці [261]. 

 

3.2. Сутнісні характеристики інструментарію зовнішньополітичних 

комунікацій  України 

 

З огляду на концептуальні підходи влади України до зовнішньополітичної 

комунікації, яка розглядається як складова європейської та євроатлантичної 

інтеграції, вона визначена стратегічним пріоритетом міжнародної взаємодії 

держави. На думку більшості вітчизняних фахівців з комунікативістики, 

Україна має забезпечити наповнення міжнародного інформаційного поля в 

національних інтересах, оскільки світовий інформаційний простір вважається 

найважливішим політичним ресурсом, щодо представлення країни у 

міжнародних відносинах. На авторський погляд, сутнісними характеристиками 

інструментів зовнішньополітичних комунікацій України можна вважати 

застосування традиційних комунікативних технологій у міжнародній діяльності 

держави, таких як медіа, публічні, іміджеві, культурні, бренд- та  лобі-

комунікації, а також інноваційних комунікативних технологій, таких як цифрові 

та стратегічні комунікації [262; 263]. 

Зауважимо, що в Українській дипломатичній енциклопедії під 

традиційними комунікаціями медіа-дипломатії розуміється «…ведення 

зовнішньої політики держави шляхом використання засобів масової інформації 
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для впливу на зарубіжну громадську думку. Поняття виникло в середині 1970-

х рр. та увійшло в політичний і науковий обіг у зв’язку з широким використання 

традиційних (преса, радіо, ефірне телебачення) і нових (кабельне та 

супутникове телебачення, відео, факси, телекси тощо) мас-медіа в 

дипломатичній практиці, зростанням їх ролі у виробленні зовнішньополітичних 

рішень» [264]. 

Слід зазначити, що медіа-дипломатія становила один з напрямів діяльності  

зовнішньополітичного відомства української держави, до компетенції якого 

віднесено представлення позицій країни на міжнародній арені, сприяння 

міжнародному співробітництву через поширення медійної інформації про Україну у 

глобальних комунікаційних мережах, а також моніторинг ставлення міжнародних 

акторів та світової спільноти до контенту повідомлень для оцінки та корегування 

зовнішньополітичних ініціатив держави. Міністерство закордонних справ України у 

форматі співпраці з українськими та міжнародними мас-медіа, зокрема з агентством 

«Укрінформ», «Інтерфакс-Україна», «ВВС NEWS Україна», «Українським кризовим медіа-

центром», провідними  друкованими та цифровими вітчизняними й зарубіжними 

виданнями, поширює оперативну інформацію щодо діяльності Кабінету Міністрів 

та центральних органів виконавчої влади, надсилає прес-релізи брифінгів, інтерв’ю 

та коментарів високопосадовців дипломатичної установи та роз’яснення ухвалених 

рішень та заяв.  Взаємодія дипломатичних представництв України за кордоном з 

мас-медіа, за дослідженнями науковців,  відбувається й через комунікації media 

relations. Під media relations або «зв’язками з мас-медіа» розуміється діяльність 

спрямована на підвищення інформаційної присутності України в світі, розміщення 

інформації про тематичні проекти зарубіжних установ держави в засобах масової 

інформації для забезпечення позитивного ставлення до зовнішньополітичних 

ініціатив держави через інформування світової спільноти [265].  

Знаковою подією медіа-дипломатії можна вважати інтерв’ю міністра  

закордонних справ Д. Кулеби з нагоди 100 днів його перебування на посаді 

агентству «Укрінформ» [266] з широкого кола актуальних питань, зокрема 

кадрових призначення в МЗС, європейської та євроатлантичної інтеграції 
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України, економізації дипломатії та інвестиційних проектів, ситуації на Донбасі 

і в Криму, відносин з Грузією  та перспектив порозуміння з Іраном у справі про 

збиття українського літака, забезпечення прав та свобод українських громадян 

на вільне пересування в умовах пандемії COVID-19. Щодо запитання про 

складні ситуації, які потребують консультацій і порад, як зазначив міністр 

закордонних справ України Д.Кулеба, у чутливих питаннях він спілкувався з 

ветеранами української дипломатії, які мають значний досвід і думку яких він 

поважає. Загалом комунікації медіа-дипломатії можна вважати важливим 

інструментом інформування української та світової громадськості щодо 

позиціонування політичних і репутаційних детермінантів держави, взаємодії з 

українською діаспорою, просування національних інтересів, а також забезпечення 

позитивного міжнародного образу країни.  

Зовнішньополітичні комунікації публічної дипломатії представляють 

інтереси української держави у міжнародній взаємодії через легітимні урядові 

структури в межах компетенції їх повноважень у сфері міжнародних відносин 

та інституціональних механізмів. До інструментів публічної дипломатії 

відносять заходи з підвищення обізнаності громадськості про країну як 

міжнародного актора; просування позиції України з актуальних питань; 

міжнародної політики; забезпечення позитивного сприйняття країни у світових 

мережах та у масовій свідомості громадськості світу; створення спільної платформи 

для розв’язання нагальних міжнародно-політичних завдань. Міністерство 

закордонних справ координує заходи публічної дипломатії в України і країнах 

перебування дипломатичних установ, закордонних культурних центрів, 

громадських фондів та організацій, мас-медіа та громад української діаспори. 

Публічна дипломатія як інструменту зовнішньої політики держави реалізується 

у взаємодії з урядовими структурами, громадськими установами, 

неформальними групами тощо для подолання комунікативних бар’єрів і 

забезпечення довіри до об’єктивності повідомлень і публічних заходів. Одним з 

вагомих прикладів публічної комунікації як інструменту взаємодії міжнародних 

акторів можна вважати офіційне відкриття міністром закордонних справ 
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Д.Кулебою головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. 

Слід зазначити, що Україна вперше головувала у Форумі безпекового 

співробітництва ОБСЄ в режимі онлайн.  У своєму виступі високопосадовець 

дипломатичної установи підкреслив, що «…Україна головуватиме у буремні 

часи, коли проти держави триває російська агресія, а світ зіткнувся з пандемією 

коронавірусу. Це час великих випробувань, але потрібно й надалі шукати 

можливості та конструктивні відповіді на всі виклики сьогодення» [267]. У 

своєму виступі глава МЗС окреслив пріоритети українського головування, серед 

яких виокремив «посилення ролі ОБСЄ у просуванні мирного процесу між 

Україною та Росією та врегулюванні конфлікту на сході України»; безпекову 

ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та його мілітаризацію; «протидію 

засобам ведення гібридної війни; приховане та неправомірне використання 

приватних військових компаній у конфліктних зонах; протидію викликам, 

пов’язаним з поширенням пандемії COVID-19, зокрема, у збройних силах»; 

боротьбу з незаконним обігом зброї, управління запасами звичайних 

боєприпасів; «протимінну діяльність та розмінування територій, уражених 

конфліктами та війнами; посилення довіри і безпеки у військовій галузі; 

виконання резолюції щодо нерозповсюдження зброї масового ураження», 

забезпечення діалогу для виконання Кодексу поведінки ОБСЄ щодо військово-

політичних аспектів безпеки. Міністр закордонних справ України Д.Кулеба 

також акцентував увагу на унікальності концепції всебічного підходу ОБСЄ до 

безпеки під час боротьби з надзвичайними гібридними загрозами, економічною 

кризою та докорінними змінами у повсякденному житті [267].  

До інструментів публічної дипломатії також відносять переговори міністрів 

закордонних справ України та зарубіжних держав з актуальних питань 

двосторонніх відносин та вирішення нагальних проблем міжнародного 

співробітництва. Так, публічні комунікації голів зовнішньополітичних відомств 

України та США щодо розвитку стратегічного партнерства між державами 

стосувалися взаємовигідної економічної співпраці під час пандемії, яка набуває 

особливої ваги, зважаючи на те, що саме Україна наразі перетворюється на 
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гаранта глобальної продовольчої безпеки. Окремо міністр України відзначив 

глобальне лідерство США у подоланні пандемії, подякував за американську 

допомогу для протидії поширенню коронавірусу COVID-19, водночас 

підкресливши, що «саме українські літаки «Руслан» і «Мрія» доставляють у ці 

дні медичні вантажі до США». Український міністр заявив про рішуче 

налаштування розвивати стратегічне партнерство України та США не для 

дипломатичної формальності, а для зміцнення справжньої дружби українського 

та американського народів. Натомість державний секретар США М.Помпео 

запевнив українського дипломата у непохитній підтримці Сполученими 

Штатами суверенітету та територіальної цілісності України [268]. 

Зовнішньополітичні іміджеві комунікації як інструмент взаємодії України 

з міжнародними акторами стосуються підтримки репутації  держави в 

міжнародному середовищі, підтримання іміджу національних інтересів у 

системі міжнародних відносин і формування бажаної громадської думки 

світового співтовариства. На сучасному етапі, як йдеться у дослідженні 

Н.Піпченко, іміджеві комунікації ефективно здійснюються 

зовнішньополітичним відомством України та в межах діяльності 

дипломатичних представництв держави за кордоном, оскільки забезпечують 

просування національних цінностей та стратегічних інтересів  країни. Варто 

відзначити, що іміджеві комунікації мають свою специфіку з огляду на те, що їхній 

контент наповнюється урядовими структурами, до повноважень яких відноситься 

реалізація стратегії зовнішньої політики держави, зокрема, президентською 

адміністрацією, урядовими та дипломатичними установами. Також можна вважати 

інструментом іміджевих комунікацій реалізацію стратегії формування 

проєвропейського іміджу України у системі міжнародних відносин. Здійснення 

проєвропейської іміджевої стратегії держави, як зазначається в експертній 

аналітиці, залежить від визначення і забезпечення багатокомпонентних 

інтересів, залежних від політичної волі, ідейних засад і ресурсних можливостей 

влади, зовнішньополітичної діяльності державних інституцій, враховуючи що 

«майбутнє України нерозривно пов’язане з європейською інтеграцією», а 
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«впровадження стандартів європейської демократії є важливим напрямком 

діяльності української влади щодо формування і підтримки позитивного іміджу 

України. Основними іміджевими технологіями проєвропейської стратегії 

держави вважається вплив на громадську думку з використанням медіа та 

соціальних платформ, формальних і неформальних джерел інформації, вплив на 

міжнародні, політичні, економічні і суспільні відносини, пропагування іміджу в 

міжнародній взаємодії. Наразі зусиллями МЗС та диппредставництв України 

трансформувався характер повідомлень про Україну в зарубіжних медіа і 

мережах, які в кожній конкретній ситуації по-різному сприймаються акторами 

міжнародних відносин, причому ставлення до процесів і подій в державі і 

навколо неї може змінюватись з надходженням нових інформаційних ресурсів з 

актуальним контентом [269]. 

Революція гідності і боротьба за європейський вибір України, як 

зазначається в Указі Президента України про «Стратегію сталого розвитку 

Україна-2020» (2015р.) [270], зумовили підписання і ратифікацію Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами [271], за якою «Україна отримала 

інструмент для реформування». Так, у «Стратегії сталого розвитку України-

2020» йдеться про формування позитивного іміджу України як європейської, 

демократичної, конкурентоспроможної держави із сприятливим бізнес-

кліматом, зі своїм унікальним місцем у світовому розподілі праці. Програма, як 

зазначається у документі, «фокусуватиметься на регулярному відкритому 

діалозі зі світовою спільнотою, експертами та медіа, які висвітлюють або 

коментують українську тематику, на формуванні сталих ефективних 

комунікацій з українською діаспорою та використанні її потенціалу в інтересах 

держави» [270]. Водночас в Угоді про асоціацію йдеться про те, що зміни 

здійснюватимуться за такими векторами, як вектор розвитку, вектор безпеки, 

вектор відповідальності та вектор іміджування. Так, вектор іміджування 

передбачає «культивування взаємної поваги та толерантності в суспільстві, 

гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт», за якими 
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«…Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, 

створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а також 

залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей» [271]. На 

авторський погляд, створення сприятливого проєвропейського іміджу України, 

його позиціонування, виокремлення серед іміджів інших країн наразі є 

актуальною проблемою для внутрішньої і зовнішньої політики, яка потребує 

активної державної і громадської підтримки, належного фінансування та 

використання ефективних зовнішньополітичних  комунікацій [272].  

Впровадження інноваційних комунікативних технологій має особливе 

значення для позиціонування національних інтересів України в сучасному 

міжнародному середовищі, зважаючи на докорінні зміни діяльності акторів 

міжнародних відносин в умовах швидкоплинного розвитку високих технологій, 

глобальних кліматичних змін, непередбачуваних ситуацій та гібридних 

конфліктів. Так, зовнішньополітичні цифрові комунікації охоплюють практику 

міжнародної взаємодії, системи прийняття зовнішньополітичних рішень, 

зв’язки дипломатичних установ, які здійснюються за допомогою високих 

технологій. Стратегія цифрової дипломатії України уможливлює презентацію  

діяльності урядових та громадських структур в інтернет та соціальних  

мережах, що забезпечує збільшення міжнародної впливовості держави, 

модернізацію інноваційного  потенціалу країни, формування власної мережі 

цифрових комунікацій для  просування національних інтересів та формування 

позитивної репутації в світі [273]. 

Більшість дослідників підкреслюють, що використання інструментів 

цифрової дипломатії у зовнішньополітичній сфері дозволить Україні налаштувати 

якісну комунікацію між урядовими відомствами щодо будь–якої 

зовнішньополітичної, економічної або соціальної проблеми; проводити іміджеві 

онлайн компанії; здійснювати інформаційно–роз’яснювальну роботу за допомогою 

соціальних аккаунтів дипломатичних представників. Серед онлайнових іміджевих 

кампаній, Міністерства закордонних справ України, зазначається у розробках 

дослідниці Н.Піпченко, можна виділити створення проекту #BeEuropean за 
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підтримки Представництва ЄС в Україні, видання «Європейська правда» та радіо 

ЄС, у рамках якого поширювались дані європейських інтернет-ресурсів про події в 

Європі та подавались українські прагнення щодо прискорення процесів 

європейської інтеграції держави і набуття членства в ЄС[273]. Водночас у 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України за 2019 рік було заплановано 

протягом 2021–2024 рр. створити онлайн-платформу для підтримки і 

реформування наявних інституційних спроможностей МЗС України і 

закордонних дипломатичних установ до 2023 р. у сфері інвестиційної 

діяльності; забезпечити координацію дій  зовнішньополітичного відомства у 

просуванні зовнішньоекономічних інтересів України спільно з Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та іншими 

державними установами [274].  

Практика зовнішньополітичних цифрових комунікацій простежується у 

форматі першого віртуального візиту міністра закордонних справ України до 

Федеративної Республіки Німеччини 24 березня 2020 року, під час якого було 

обговорено політику  протидії коронавірусу, допомогу громадянам України за 

кордоном, інтеграцію України до ЄС і НАТО, підготовку до зустрічі у 

Нормандському форматі, реформи та антикризову економічну політику. Під час 

віртуальних переговорів глава МЗС України нагадав, що європейська та 

євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньої політики нашої 

держави, а німецький міністр підтвердив, що ФРН підтримуватиме Україну на 

шляху до ЄС та НАТО. Крім того, на звернення української сторони, міністр 

закордонних справ ФРН підтвердив готовність враховувати інтереси України 

під час головування Німеччини в Раді ЄС у другій половині 2020 року. Важливу 

увагу сторони звернули на проблему врегулювання російсько-українського 

конфлікту на Донбасі і погодилися, що важливо зберегти існуючі переговорні 

формати та посилити співпрацю зовнішньополітичних відомств у їхніх рамках. 

Глава МЗС Німеччини наголосив, що ФРН, як і раніше, підтримує відновлення 

суверенітету і територіальної цілісності України та різко засудив факти знущань 

на тимчасово окупованих територіях, викладені у звітах Комісії ООН з прав 
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людини. Сторони обговорили також динаміку двостороннього співробітництва 

та розвиток торговельних відносин між Україною та ФРН і  констатували, що в 

умовах існуючої кризової ситуації, яка не знає кордонів, потрібно шукати шляхи 

для активізації економічного та інвестиційного співробітництва, що надає 

можливість національним економікам подолати кризові наслідки та відкрити 

нові перспективи [275]. 

Сутнісні характеристики комунікацій кліматичної дипломатії України, на 

думку вітчизняної дослідниці Є.Тихомирової, полягають в осмисленні 

кліматичних проблем як на рівні урядових інституцій та екологічних громадських 

організацій, так і на рівні інформування суспільства сучасними мас-медіа держави, 

які сприяють виробленню свідомої екологічної поведінки української громадськості 

та впровадженню у зовнішню політику інструментів кліматичної дипломатії. 

Фахівці стверджують, що у національному медіа-середовищі збільшилася кількість 

інформаційних проектів, присвячених проблемі клімату, екології, глобальному 

потеплінню та зменшенню біорізноманіття, що свідчить про важливість вирішення 

проблем у кліматично напружених  регіонах України. Аналіз офіційних документів 

з проблем зміни клімату, йдеться у науковій розвідці Є. Тихомирової, зумовив 

висновки щодо необхідності залучення широкого кола фахівців до подолання 

викликів у сфері охорони навколишнього середовища і зміни клімату в Україні.  

Авторка зазначає, що у документах підкреслюється проблема різного ставлення 

до кліматичних змін акторів міжнародних відносин, які залежно від політичної 

ситуації ігнорують підписання міжнародних угод і зобов’язань щодо 

кліматичних змін. Натомість інші країни виступають активно із закликами 

ухвалення політичних рішень щодо протидії екологічним змінам [276]. 

На державному рівні було схвалено Концепцію реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року [277], якою 

передбачається визначення підстав для розроблення нормативно-правових актів 

для різних складових державної політики у сфері зміни клімату . Також у 

документі визначаються основні напрями реалізації Концепції, серед яких 

визначаються положення щодо формування і забезпечення реалізації державної 
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політики у цій сфері, запобігання зміні клімату через скорочення антропогенних 

викидів і збільшення абсорбції парникових газів та забезпечення поступового 

переходу до низьковуглецевого розвитку держави, Зауважимо, що Концепція є 

першим національним стратегічним документом щодо зміни клімату, оскільки 

враховує основні положення Паризької угоди, де Україна є повноправною 

стороною [278]. Практика кліматичної дипломатії України реалізується у 

форматі проекту «Кліматичного форуму Східного партнерства», що надав 

можливість членам неурядових організацій Української кліматичної мережі 

пристосувати стратегічні цілі проекту щодо зміни клімату для локальних і 

природоохоронних територій [279].  

Різновидом комунікацій з кліматичної дипломатії, на думку О.Шевченко, 

можна вважати медіа «climate diplomacy», тобто постійне інформування суспільства 

з проблеми зміни клімату сучасними мас-медіа України. До такої дипломатії 

залучаються деякі українські телеканали, які визначають екологічну 

проблематику як актуальний аспект редакційної діяльності для поширення 

інформації щодо деструктивного впливу шкідливого виробництва на 

навколишнє середовище. Зокрема, як зазначає у своїх наукових публікаціях 

О.Шевченко, в медіахолдингу «1+1» було впроваджено ініціативу щодо 

правомірного використання природних ресурсів та реалізовано проект «Зелений 

офіс» з програми озеленення довкілля та створено еко-ролики про кліматичні 

проблеми сьогодення [280]. У тематичних та новинних програмах телеканалу, 

підкреслює дослідниця, повідомлялося про глобальні кліматичні проблеми і 

заходи щодо запобігання їх наслідкам, про протестні екологічні акції, доповіді 

ООН щодо глобального потепління, введення надзвичайного кліматичного 

стану в різних країнах, в тому числі і в Україні, висвітлювалися причини 

забруднення повітря в українських містах та зменшення водних ресурсів 

держави. Медійні матеріали з кліматичних проблем, йдеться в науковій 

розробці О.Шевченко, відзначалися гостротою висновків, щоб привернути 

увагу урядових інституцій, зокрема й МЗС України та дипломатичних установ 

держави в регіонах екологічних катастроф для об’єднання зусиль у протидії 
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стихійним явищам. Зауважимо, що політика медіа «climate diplomacy стала 

актуальною і для інформаційних новин холдингу «Inter Media Group», в яких 

йшлося про досвід ЄС і України щодо охорони довкілля, про реалізацію 

екологічних ініціатив громадськості, про захист природоохоронних територій в 

Україні і про заходи подолання кліматичних змін в інших країнах світу. На 

погляд О.Шевченко, показ документальних проектів про небезпеку кліматичних 

змін під впливом технологічного прогресу і значного зростання населення на 

телеканалі «Інтер» привернув увагу української громадськості та українських 

політиків, оскільки йшлося про небезпеку виживання спільнот у забрудненому 

екологічному середовищі. Тематика щодо небезпечних кліматичних змін 

спорадично присутня в інформаційних блоках холдингу StarLightMedia. 

Водночас StarLightMedia час від часу презентує власні кліматичні медіа-

проекти, зокрема, йдеться про реалізацію проекту з енергозбереження та 

енергоефективності на рівні споживачів енергетичних ресурсів і мотивацію 

українського суспільства до раціонального їх використання. Спецпроект 

холдингу «Клімат-контроль», наголошує О.Шевченко, стосувався інформування 

української спільноти про причини і наслідки кліматичних стихійних лих та 

запобігання викидів парникових газів в атмосферу, що породжують небезпечні 

зміни клімату, оскільки значна більшість українських громадян не переймається 

проблемами глобального потепління та перспективними війнами між 

державами за водні ресурси. Водночас проблематика глобальної зміни клімату 

та збереження біорізноманіття, підкреслює дослідниця, лише фрагментарно 

присутня в новинних випусках та соціальних мережах телеканалу «Прямий», 

хоча спеціальних програм і  спеціальних екологічних та кліматичних проектів 

медіа не презентує. Відтак комунікації медіа «climate diplomacy», як правило, 

представлено в Україні документальними проектами міжнародних засобів 

масової комунікації, які стосуються досвіду та практики різних країн щодо   

протидії глобальним кліматичним змінам [280; 281].  

Невід’ємним та ефективним механізмом зовнішньої та безпекової політики 

держави вважаються стратегічні комунікації, які визначаються як інноваційний 
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ресурс української дипломатії, один з найбільш ефективних інструментів 

просування геополітичних і національних інтересів України в міжнародних 

відносинах. Механізми впровадження  стратегічних комунікацій у сфері 

зовнішньої політики можуть бути різними, але спрямованими на досягнення 

певного спільного розуміння тенденцій, процесів чи подій, важливих для 

збереження і захисту суверенітету України. Першочерговим пріоритетом для 

української дипломатії вважається запровадження в практику зовнішньої 

політики європейської моделі стратегічних комунікацій. Як йдеться в офіційних 

документах, окремих дослідженнях і аналітичних доповідях, перед сучасними 

урядовими структурами постають невідкладні стратегічні завдання, реалізація 

яких має сприяти проведенню ефективної зовнішньої політики та вирішенню 

нагальних національних інтересів, особливо в умовах гібридної війни та 

російської інформаційної агресії проти України. Варто зазначити, що 

поширення української комунікативної присутності у масовій свідомості 

суспільств акторів міжнародних відносин, про які йдеться у численних 

дослідженнях українських фахівців з комунікативістики, може вплинути на 

діалог урядових інститутів і національних спільнот, на  підвищення довіри до 

реформування політики на основі європейських стандартів. Фахівці 

наголошують, що прийняття рішень у сфері зовнішніх зносин передбачає 

цільові стратегічні комунікаційні зв’язки та відповідні інформаційні впливи на 

широкий громадський загал. Зовнішньополітичні стратегічні комунікації 

вважаються доцільними для подальшого поглиблення процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції, реалізації стратегій зовнішньої і внутрішньої 

політики, антитерористичної діяльності, протидії агресії РФ тощо. Інструменти 

стратегічних комунікацій використовуються для представлення 

загальнодержавних позицій з поточних і надзвичайних подій, для інформування 

світової громадськості через наявні телекомунікаційні канали, Інтернет та 

соціальні мережі [282]. Важливість використання стратегічних комунікацій у 

дипломатичній практиці України підтверджують, що використання такого 

інструментарію сприяє позиціонуванню держави в міжнародному політичному 
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середовищі. Включення в національні програми України пріоритетів 

стратегічних комунікацій формує політику представництва держави в умовах 

міжнародної взаємодії, сприяє використанню інновацій у сфері зовнішньої 

політики, свідчить про перспективи участі держави у міжнародних проектах і 

програмах. Щодо останніх прикладів міжнародної взаємодії України у сфері 

стратегічних комунікацій, то у 2015 р. було оголошено про запуск трастового 

фонду зі стратегічної комунікації НАТО і Великої Британії, які домовилися 

посилити власні стратегічні комунікації для боротьби з російською 

пропагандою і гібридною військовою загрозою для України, Молдови і 

Грузії [283]. До дипломатичних заходів з використанням інструментів 

стратегічних комунікацій також відносять зовнішньополітичні ініціативи 

України щодо внутрішніх демократичних перетворень, підвищення 

обороноздатності держави, здійснення масштабних кампаній з інформування 

про позицію держави з важливих міжнародних подій, спростування фейкових 

повідомлень, роз’яснення фактів маніпулювання інформацією для  створення 

хибного іміджу країни, а також розроблення рекомендацій для національних 

державних установ, неурядових організацій та мас-медіа про можливі варіанти 

реагування на агресивні російські інформаційні кампанії за міжнародною 

практикою [283].  

Останнім часом в експертній аналітиці дискутується інструментарій 

поствірусної дипломатії як чинник кардинальної зміни сучасного міжнародного 

порядку та появи нових концепцій геополітики та балансу сил на видиму 

перспективу. Наразі дипломатичне відомство України інформує громадян про 

об’єднання зусиль урядових структур держави, бізнесу, громадських 

організацій та закордонних українців у боротьбі з пандемією. Зокрема, 

Міністерство закордонних справ України розпочало переговори  щодо 

координації гуманітарної допомоги міжнародних партнерів для вирішення 

невідкладних проблем українських відомств, відповідальних за захист громадян 

та медичних працівників в умовах значного поширення коронавірусної інфекції. 

У заяві міністра закордонних справ України Д.Кулеби зазначалося, що для 
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України надзвичайно важливо не лише залучити допомогу міжнародних 

партнерів, але й спрямувати її на вирішення першочергових проблем 

забезпечення життєдіяльності держави. Сьогодні центром такої координації, 

зазначив високопосадовець, є МЗС України. Як повідомляється, дипломатичні 

представники української держави у країнах перебування долучаються до 

постачання в Україну спеціалізованого медичного обладнання, ліків, засобів 

індивідуального захисту, тестів на COVID-19 тощо для протидії поширення 

коронавірусу, які можуть бути поставлені як гуманітарна допомога або 

закуплені для потреб держави [284]. Дипломатичні установи також 

домовляються з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Світовим конгресом 

українців та іншими міжнародними організаціями та партнерами щодо 

підтримки України під час коронавірусної пандемії. Важливо, зазначив міністр 

закордонних справ,  що під час кризової ситуації суттєву допомогу державі і 

укранській спільноті надає активним виявився український бізнес. МЗС України 

відомо про ініціативи багатьох приватних компаній, спрямованих на подолання 

епідемії та її наслідків. Дипломатична установа закликала повідомляти в МЗС 

України про  такі проекти, щоб сприяти закупівлям, які бізнесові структури 

здійснюють за кордоном, та спільними зусиллями допомагати найбільш 

вразливим регіонам України. Міністерство закордонних справ, взаємодіє з 

державними інституціями, зокрема з МОЗ України, щодо постійного оновлення 

переліку реальних потреб і пошуку наявних можливостей для отримання 

допомоги. Так, до МЗС України з пропозиціями підтримки уже звернулися 

Українсько-китайська асоціація бізнесу, юридична фірма Астерс, китайська 

компанія SMEC, а також компанії Unifer та Космолот [284]. До речі, у 

розгорнутому інтерв’ю глави МЗС України «Європейській правді» щодо 

подолання коронавірусу, стратегії реінтеграції Донбасу, відносин з ЄС та 

Китаєм зазначалося, що дипломатію після коронавірусу чекають три 

фундаментальні зміни: технологічна, тобто «цифрова дипломатія», втіленням 

якої став віртуальний візит очільника дипломатичного відомства в Німеччину; 
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економічна зміна, тому що наслідки коронавірусу можуть бути навіть тяжчими, 

ніж сам коронавірус, оскільки для світової економіки і національних економік 

починається надзвичайно складний період відновлення; зовнішньополітична 

зміна, оскільки  після стабілізації ситуації актори міжнародних відносин, 

формуючи свою зовнішню політику, насамперед розглядатимуть ефективність і 

своєчасність допомоги для подолання пандемії і відновлення ефективної 

міжнародної взаємодії [285]. 

 

3.3.Політико-репутаційне позиціонування України в міжнародних 

відносинах  
 

Сучасні бурхливі міжнародні процеси і події визначили політичний 

інтерес до використання комунікативних інструментів для позиціонування  

держав у міжнародному середовищі. Серед різних політичних концепцій 

позиціонування на увагу заслуговує насамперед концепція геополітичного 

образу країни, в якій обґрунтовується створення та функціонування ключових 

образних структур, під якими розуміють цілеспрямовані й чітко структуровані 

уявлення про географічний простір, який охоплює найбільш яскраві й 

розпізнавані характеристики певних територій, країн, регіонів, що позначають 

їх в політичному контексті. Враховуючи різні підходи науковців до аналізу 

параметрів позиціонування, стверджує Г. Уорделл-Джонсон, їх узагальнюють 

наступним чином: географічні параметри, тобто, географічне положення, розмір 

території, геополітичні характеристики; демографічні параметри, такі як 

чисельність населення, рівень урбанізації, структурні особливості - вікові, 

етнічні, релігійні тощо; політичні параметри, а саме, політична й 

адміністративна організація суспільства і держави, стабільність політичної 

системи, політична репутація у міжнародних відносинах; економічні параметри, 

тобто, економічна політика, забезпеченість природними ресурсами, рівень 

розвитку технологій, потенціал промислового та сільськогосподарського 

виробництва, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, рівень 
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професійної кваліфікації трудових ресурсів, які визначаються з врахуванням 

геополiтичних чинників, економічна дипломатія, міжнародна допомога; 

військові параметри, а саме, військова сила, комплекс військових можливостей, 

рівень потуги збройних сил і військової організації загалом, ступінь розвитку 

військової традиції; науково-технічні параметри, тобто, науково-технічний 

потенціал; інноваційний ресурс; рівень розвитку інфраструктури, використання 

інформаційно-комунікаційних та інших високих технологій; історичні 

параметри, такі як історична репутація держави як суб’єкта міжнародних 

відносин; психологічні параметри, тобто, історично зумовлений менталітет 

населення; параметри формального або неформального статусу в міжнародно-

політичній ієрархії, а саме, наддержава, велика держава, середня держава, мала 

держава, регіональний центр сили тощо; параметри якості організації 

дипломатичної служби та її традицій [286]. 

Про статусну роль чинників позиціонування, про необхідність їх 

включення у зовнішньополітичні стратегії практично всіх країн світу як  

інструментів міжнародної взаємодії йдеться у дослідженні «Статус у світовій 

політиці» американських науковців, які проаналізували політику 

позиціонування країн, що наразі прагнуть підвищення статусної ролі у 

міжнародних відносинах. Так, зауважують фахівці, поглиблене дослідження 

політики позиціонування США засвідчило увагу урядових структур і 

політичних радників до врахування зростаючої сили регіональних лідерів у 

світовій ієрархії, дослідження політики позиціонування Росії виявило  

залежність проблем, пов’язаних зі статусом, від стратегії і практики  сучасної 

зовнішньої політики держави, дослідження політики позиціонування Китаю 

показало, що країна активно прагне перегляду своєї ролі у глобальному 

управлінні, а прагнення Індії щодо зміни статусу у міжнародній взаємодії 

полягають насамперед в енергетичній сфері міжнародних відносин. Водночас 

аналіз статусу з різних теоретичних точок зору уможливив фахові висновки 

щодо політики позиціонування держав як чинників сприйняття/несприйняття їх 

статусних прагнень провідними акторами міжнародних відносин, наявність 
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ймовірних загроз щодо зміни статусу через конфлікти або мирне врегулювання 

у міжнародній взаємодії [287]. Проблема конфліктності статусів у міжнародній 

політиці розглядається у науковій праці Дж.Ренсона «Боротьба за статус: 

ієрархія і конфлікт у світовій політиці», в якій автор критикує статут ООН, де 

проголошується, що організація «базується на принципі суверенної рівності 

всіх її членів» [4]. Проте, попри принципи документу, зазначає дослідник, 

упорядкування реальної міжнародної політики керується принципом ієрархії, а 

не суверенної рівності. Пропонуючи власний підхід до політики 

позиціонування у рамках  теорії незадоволеності статусом, Дж.Ренсон 

розкриває більш широку і критичну проблему «нюансного» розуміння багатьох 

фундаментальних питань, пов’язаних зі статусом у міжнародній політиці, 

зокрема щодо трансформації статусів, що змінюється в часі та контексті і є 

критично важливою для статусної ієрархії у міжнародних відносинах [288]. 

У сучасних вітчизняних дослідженнях політика позиціонування 

визначається чинниками глобалізації комунікації, яка впливає на міжнародну 

взаємодію, залучення до сфери зовнішніх зносин не лише урядових інститутів, 

а й неурядових акторів та зростання їхнього впливу на міжнародну політику. 

Науковці підкреслюють, що використання інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій для представлення національних інтересів на міжнародній арені 

сприяє ефективності багатостороннього співробітництва, уможливлює 

врахування позицій держав у регіональній взаємодії і одночасно викликає 

нерівномірність міжнародних взаємовпливів і формування нової диференціації 

політичних акторів залежно від інноваційного технологічного та економічного 

розвитку і  глобальної конкурентоспроможності. Варто підтримати висновки 

дослідників, що політичні чинники позиціонування, такі як зовнішня політика, 

кооперація на рівні інтеграційних об’єднань, участь у міжнародних місіях та 

ініціативах, представлення національних інтересів на міжнародному рівні, 

визначають впливи на міжнародне партнерство; економічні чинники, такі як 

економічна політика, залучення інвестицій, «економічні парасолі», визначають 

впливи на міжнародні фінансові й економічні відносини; суспільні чинники, 
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такі як технології позиціонування, що залучаються до міжнародної і 

внутрішньої діяльності урядових структур, визначають впливи на внутрішню 

політику, громадську думку і суспільні відносини [289]. 

Зауважимо, що розробник теорії позиціонування С.Анхольт, аналізуючи  

основні характеристики образу країни в політичному середовищі, вказував на їх 

взаємозв’язок і наголошував, що імідж країни вважається її конкурентною 

перевагою у міжнародному співробітництві. З погляду фахівця, основою 

позиціонування визначаються такі характеристики країни, які в сукупності 

викликають певні асоціації щодо її оригінального образу. Загалом дослідник 

виокремив такі категоріальні параметри позиціонування держави як 

символістика, тобто відповідність існуючим традиціям у національному й 

світовому співтоваристві; концептуальність, тобто наявність головної ідеї, що 

відповідає засадам реалізації національних інтересів; унікальність як наявність 

впізнаваних ознак; всеосяжність, тобто сектори впливу образу на суспільство; 

доступність сприйняття образу; цілісність різних складових позиціонування 

держави [290]. Важливим для політики позиціонування, на думку дослідника, 

також є чинник інвестиційної перспективності і привабливості країни, що 

охоплює такі показники, як стан економічної і соціальної ситуації в країні, 

привабливість країни для трудових ресурсів, визнання бренду вищої освіти та 

якості експортованих товарів, розвиток науки і високих технологій у державі та 

визнання її економічної потужності. Можна стверджувати, що підхід 

С.Анхольта до політики позиціонування свідчить про вагомість забезпечення 

національних інтересів у міжнародній взаємодії з використанням як практики 

міжнародного партнерства, так і інструментів зовнішньополітичних 

комунікацій. 

Варто зазначити, що для позитивного позиціонування в міжнародному 

середовищі необхідна всебічна державна підтримка національних програм, 

виражена в різних формах, для виконання яких основним засобом має бути  

конкретна програма позиціонування держави, окреслення пріоритетів й 

представлення позитивних характеристик образу держави, ефективна діяльність 
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дипломатичних установ з підвищення репутації акторів у міжнародній 

взаємодії. Створення позитивного іміджу та привабливості держави на 

міжнародній арені відносять до важливих завдань дипломатичних установ 

різного представницького рівня, хоча їх фактичні можливості кардинально або 

періодично впливати на зміну наявного сприйняття власної країни за кордоном 

часто є обмеженими. Б.Хокінг, відомий сучасний теоретик дипломатії, який 

проаналізував вплив сприйняття країни на рішення міжнародних акторів, 

стверджує, що на 72% репутація країни є основою щодо різних форм 

міжнародного співробітництва [291].  

Важливим інструментом позитивного позиціонування можна вважати 

«іміджеву дипломатію», яка розуміється як діяльність, спрямована на 

репутаційне забезпечення національних інтересів та пріоритетів зовнішньої 

політики, а також формування бажаної громадської думки. Загалом, сучасні 

комунікативні технології розглядаються як інструменти і механізми 

репутаційного позиціонування і представлення інтересів політичних акторів на 

міжнародному рівні. Представниками таких інтересів, на думку Г.Почепцова, 

можна вважати держави як основні актори міжнародних відносин, 

транснаціональні корпорації як сучасні суб’єкти політико-економічної 

кооперації, громадські організації, релігійні конфесії, діаспорні та інші 

представницькі об’єднання і рухи. Іміджева дипломатія, як зазначається у 

численних дослідженнях, виступає чинником впливу на прийняття рішень у 

сфері зовнішньої політики в контексті позиціонування національних інтересів у 

процесах міжнародної взаємодії, просування у міжнародній співпраці 

національної ідеї країни, її інтелектуального інноваційного потенціалу,  

культурної спадщини, туристичних  можливостей, тобто комплексу асоціацій та 

уявлень, що зумовлюють сприйняття образу країни в міжнародному 

середовищі [292]. 

Інструменти іміджевих зовнішньополітичних комунікацій у контексті 

позиціонування аналізує й Є.Тихомирова, акцентуючи свою увагу на RR-

підтримці політики європейської інтеграції України, оскільки зростання 
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вагомості іміджування, на думку дослідниці, уможливлює формування 

відповідної політики ЄС щодо України як у форматі реалізації Угоди про 

асоціацію, так і стратегії подальшого набуття членства України в ЄС. Це 

пов’язано з тим, що в умовах існування значного потенціалу підтримки 

європейського вектору зовнішньої політики української держави іміджування 

переваг і можливостей поглиблення співпраці з ЄС набуває нового контенту 

щодо перспектив співробітництва України з європейськими акторами 

міжнародних відносин. Дослідниця також підкреслює, що політика іміджування 

України сприятиме модернізації позитивного образу держави загалом, 

формуватиме довіру до урядових структур держави і підтримки інтеграційних 

процесів на всіх рівнях міжнародних відносин і водночас уможливлює для 

України досягнення власних цілей діяльності у міжнародному середовищі [293]. 

Фаховий аналіз політики формування міжнародного іміджу України подає 

дослідниця інструментів зовнішньополітичних комунікацій  О.Шевченко, яка 

стверджує, що використання традиційних та інноваційних комунікативних 

технологій дипломатичними установами у міжнародних відносинах визначає 

культурну різноманітність та самобутність держави, є придатним для 

визначення пріоритетів і розробки концепції національної PR-програми щодо 

ефективного здійснення зовнішньої політики. На основі міжнародного досвіду 

політики іміджування держав дослідниця свого часу запропонувала концепцію 

національної програми позитивного іміджу України, першочерговим завданням 

якої визнала формування позитивного ставлення до країни насамперед 

української громадськості, зважаючи, що  образ країни в системі міжнародних 

відносин визначається як сукупність внутрішнього та зовнішнього іміджу 

держави. Іміджеву позицію України було розглянуто за показниками, що 

визначали рівень національної свідомості, рівень соціально-економічного 

іміджу країни; рівень іміджу країни в міжнародних відносинах і внутрішній 

політиці держави. Крім того, було показано бажаний стан політики 

позиціонування та запропоновано заходи для реалізації програми. На думку 

О.Шевченко, національна програма позиціонування має підкреслювати 
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значимість сфери внутрішніх відносин у формуванні зовнішньої політики 

країни, оскільки саме в цій сфері відбувається консолідація ресурсів і зусиль, 

необхідних для підтримки політичного іміджу у міждержавному середовищі. 

Фактично йдеться про ефективне функціонування всіх суспільних інституцій та 

механізмів держави, результатом якого має стати підвищення статусу України у 

міжнародних відносинах. Водночас реалізація програми позитивного 

іміджування України, підкреслює О.Шевченко, має бути забезпечена належним 

державним фінансуванням, а також залученням фінансової підтримки з 

неурядових джерел; політичною та економічною стабільністю; схваленням 

урядовими структурами держави і громадянським суспільством; високим 

рівнем національної свідомості та культури української спільноти [294]. 

У рамках теорії позиціонування можна погодитися з думкою української 

дослідниці Ю.Щегельської, що в умовах поглибленої глобалізації політика 

іміджування пов’язується з «політикою захисту власного суверенітету в системі 

міжнародних відносин, зі збереженням національної ідентичності, 

забезпеченням оптимальних внутрішніх і зовнішніх умов щодо позитивного 

сприйняття держави у світовому співтоваристві». Дослідниця, представляючи 

власну розробку концепції інтегрованого образу країни, підкреслює, що 

«інтегрований образ є продуктом багатовікового синтезу в суспільній 

свідомості та культурі державотворчої нації характерних етнонаціональних 

особливостей», завдяки якому «формується цілісне уявлення про національну 

ідентичність, місію та місце нації й країни в світі, а також утворюються змістові 

та смислові складові комунікації як усередині національної спільноти, так і з 

зовнішнім світом» [295]. На  наш погляд, слід  підтримати твердження 

Ю.Щегельської, що концепція інтегрованого образу країни передбачає його 

визначення через два стратегічно важливі компоненти функціонування держави 

- через позиціонування та історичну місію. Відтак інтегрований образ країни, 

стверджується у науковій праці дослідниці, стає ефективним інструментом 

зовнішньої політики держави, оскільки враховується геополітичне положення 

країни, її цивілізаційні здобутки, статус у світовій ієрархії, передбачуваність 
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поведінки у міжнародних відносинах, ймовірні протиправні претензії. 

Зауважимо, що інтегрований образ країни, за Ю.Щегельською, розглядається як 

системна структура, яка поєднує такі складові, як цілісний образ, що містить 

інформацію про довгострокові цілі та завдання, що їх ставила перед собою 

нація в минулому і планує на перспективу, а також про важливі політичні події, 

які не втрачають своєї актуальності упродовж тривалого часу і які можуть бути 

враховані у практиці дипломатичних установ України.  

Дослідження інструментів зовнішньополітичних бренд-комунікацій 

Г.Шевченко свідчить, що технології державного брендінгу активно 

використовуються у сучасній практиці позиціонування акторів міжнародних 

відносин, оскільки бренд-комунікації здатні забезпечити більш сприятливі 

умови для залучення прямих іноземних інвестицій, стимулювання торгівлі та 

покращення політичних відносин з іншими країнами. У науковій праці 

зазначається, що в Україні упродовж тривалого часу проблема бренд-

комунікацій ігнорувалася, хоча окремі технології державного брендінгу було  

зафіксовано у Державній програмі забезпечення позитивного міжнародного 

іміджу України на перспективу до 2011 року, подальших програмах співпраці із 

закордонними українцями та у паспорті бюджетної програми 2019 року, де 

йшлося про інтенсифікацію забезпечення національних інтересів [296]. Як 

підкреслює дослідниця, включення інструментів державного брендінгу в 

урядові програми уможливлює реформування політики позиціонування 

сучасної України, оскільки перед державою постає складна проблема 

узгодження економічних інтересів з політико-системними перспективами 

суспільного розвитку та інтеграційним вибором. Відтак Г.Шевченко наголошує 

на  необхідності підтримки та просування державного бренду на внутрішньому 

й міжнародному рівнях діяльності держави, посиленні використання бренд-

комунікацій у багатосторонньому співробітництві. На погляд авторки наукової 

праці, державний брендінг дозволяє поширювати як універсальні риси 

української політики, такі як підтримка демократичних цінностей; верховенства 

права; пропагування ідеї справедливості, гарантій прав на життя, захисту 
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громадян та їх свобод; формування європейської ідентичності, так й 

оригінальні національні світоглядні цінності українського суспільства, які 

демонструють національно-державну ідентичність шляхом створення і 

просування інформаційних ресурсів, які сприяють позиціонуванню бренду 

держави у всіх його проявах. На основі дослідження будо зроблено висновок 

про подвійну природу державного брендінгу України, доведено, що 

інструменти бренд-комунікацій є ефективними для просування міжнародної 

політики держави, підвищення рівня  конкурентоспроможності України, 

здатності протистояти зовнішнім загрозам, підтримки загальнонаціональної 

ідентичності. Деякі фахівці вбачають у брендах та бренд-комунікаціях певні 

«знакові політичні символи, в яких відображені такі загальні емоційні почуття 

як гордість за свою країну, що об’єднують всі регіони, які входять до неї. Крім 

того, кожна сучасна держава, на думку дослідників, володіє власними, 

притаманними лише їй бренд-символами, які узагальнюють значний 

національний досвід позиціонування [296]. 

Для позитивного позиціонування у сучасних міжнародних відносинах 

важливими є також впливові інструменти IR-комунікацій, які стосуються 

позиціонування інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості та 

залучення інвестицій. IR-позиціонування  зумовлює вироблення стратегії, 

проведення публічних презентаційних, інформаційних та аналітичних заходів 

щодо встановлення ефективних зв’язків з потенційними інвесторами, 

фінансовими аналітиками, інвестиційними банками та урядовими структурами 

акторів міжнародних відносин для презентації інвестиційного, 

інституціонального, промислового, інфраструктурного, інтелектуального, 

інноваційного, трудового і ресурсного потенціалу країни. Важливим чинником 

для інвестиційного позиціонування вважаються індекси та рейтинги, завдяки 

яким інвестиційне співтовариство отримує інформацію щодо ефективності 

політики інвестиційного позиціонування держав та можливих ризиків співпраці 

з тим чи іншим міжнародним актором. Міжнародні організації та рейтингові 

агентства займаються рейтингуванням країн за різними показниками, при цьому 
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функції міжнародних акторів щодо захисту та реалізації національних інтересів, 

зумовлених зростанням конкурентних впливів та масштабуванням параметрів 

політичного позиціонування в міжнародній взаємодії, істотно 

трансформуються, включаючи до активів зовнішньополітичних стратегій 

інструменти як прямого, так й опосередкованого впливу зовнішньополітичних 

комунікацій [297].  

Водночас варто зауважити, що політика залучення інвестицій  в Україну 

відзначається певними ризиками, зважаючи на міжнародну економічну 

нестабільність, непередбачувані події типу коронавірусної пандемії, 

загострення екологічних проблем та виникнення міждержавних гібридних 

конфліктів. Зокрема, в умовах значного поширення COVID-19 та стрімкого 

зниження промислової діяльності в Україні, за даними Державної служби 

статистики, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях, за винятком 

сектору «Інформація та телекомунікації», де зростання склало 8,7%. Значних 

втрат зазнала такі галузі, як промисловість, де падіння інвестицій  склало 

36,2%,  сільське господарство - 44,1%, транспортна галузь, де скорочення 

інвестицій досягло 57,8%, а у сфері «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» 

відзначалося найбільше падіння інвестиційної привабливості проектів до -

79,1%. Загалом у першому кварталі 2020 року капітальні інвестиції в економіку 

України склали лише 76,9 млрд грн, що на 35,5% менше у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року [298]. 

Зважаючи на стратегічні ризики із залучення інвестицій, МЗС України 

першочерговим пріоритетом Плану діяльності дипломатичної установи на 2020 

рік було визначено такий напрямок державної політики, як збільшення обсягів 

експорту та притоку інвестицій, а відтак забезпечення сприятливих 

зовнішньополітичних умов для сталого економічного розвитку держави. Серед 

заходів передбачається посилення інституційної спроможності органів 

дипломатичної служби щодо сприяння діяльності українських суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності за кордоном; впровадження інтегрованої 

сучасної цифрової платформи для підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної 
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діяльності, зокрема за посередництва Ради експортерів та інвесторів при МЗС 

України; створення у межах інтегрованої сучасної цифрової платформи з 

підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності окремого сектору для 

запитів іноземних інвесторів з метою налагодження відповідної IR-комунікації; 

залучення  країн-партнерів, передусім з держав-членів ЄС, країн-учасниць G7 

та міжнародних фінансових організацій щодо надання фінансової допомоги 

Україні [299]. 

Таким чином, зростання ролі зовнішньополітичних комунікацій у політико-

репутаційному позиціонуванні держав, їх впливу на модернізацію сучасних 

міжнародних відносин підтверджує трансформаційний характер розвитку 

світової системи, що дозволяє прогнозувати рівень стратегічної стабільності на 

різних рівнях міжнародних відносин, і визначати політику позиціонування як 

чинник ефективності міжнародної взаємодії й інструмент забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності міжнародних акторів. 

Для виявлення детермінант, які впливають на політико-репутаційне 

позиціонування України в міжнародних відносинах, було проведено авторське 

експертне опитування [Додаток В]. Зокрема, 30 провідним українським 

експертам і фахівцям з міжнародних відносин [Додаток Г] було запропоновано 

оцінити зовнішньополітичні, безпекові, економічні, культурні і цифрові 

детермінанти, які формують ставлення зовнішньої та внутрішньої аудиторії до 

зовнішньополітичних ініціатив України. Фахівці мали змогу обрати декілька 

відповідей із запропонованих або додати власний варіант.  

Згідно з результатами опитування, 28 % експертів вважають, що 

поглиблення євроінтеграційних процесів з наступним членством в ЄС 

позитивно впливатиме на міжнародну репутацію України. Крім цього, 25 % 

респондентів відзначили серед зовнішньополітичних детермінантів і участь 

України у програмі розширених можливостей НАТО. Збереження безвізового 

режиму України з ЄС також залишається важливим чинником зовнішньої 

політики держави, що підтверджує 20 % опитаних. Зауважимо, що 73 % 

відповідей, які були обрані експертами, стосувались саме поглиблення 
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європейських та євроатлантичних прагнень України. Серед 

зовнішньополітичних детермінантів, які експерти додали окремо, стали 

залучення України до участі у мікрорегіональних форматах та ініціативах ЄС, а 

також приєднання до науково-дослідних програм ЄС (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зовнішньополітичні детермінанти репутаційного позиціонування 

України у міжнародних відносинах 

Джерело: складено автором. 

 

Щодо безпекових детермінантів репутаційного позиціонування України у 

міжнародних відносинах, то 24 % експертів наголосили на важливості 

проведення спільних військових навчань України і НАТО з акцентом на участі 

України у миротворчих місіях та вже наявним досвідом щодо ведення гібридної 

війни з РФ (близько 18 % опитаних). Зважаючи на напружену військову 

ситуацію у державі, експерти також звернули увагу на необхідність поглиблення 

військово-технологічного співробітництва – 16 % респондентів. Серед 

безпекових детермінантів, на які експерти окремо зробили акцент, стали 

залучення України до Плану дій щодо членства в НАТО, досвід участі Збройних 

Сил України у програмі «Партнерство заради миру», поглиблення участі у 

науковій програмі НАТО, а також активізація можливостей трастових фондів 

НАТО. Додамо, що співпраця України з ОБСЄ щодо протидії агресії РФ 
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отримала невисоку оцінку (11 %) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Безпекові детермінанти репутаційного позиціонування України у 

міжнародних відносинах 

Джерело: складено автором. 

 

Щодо економічних детермінантів репутаційного позиціонування України 

у міжнародних відносинах, то у відповідях експертів також наголошується на 

тісній співпраці з Європейським Союзом, зокрема 20 % – виділили можливості 

розширення конкурентоспроможності України на європейському ринку. При 

цьому 22 % експертів підкреслили важливість залучення міжнародних 

інвестицій як пріоритету економічного зростання держави. Зауважимо, що 

головним викликом для економіки України залишається розширення 

інвестиційних потоків, які б сприяли політико-економічній стабільності країни і 

просуванню позицій регіонального лідерства. Інші пріоритети – промисловий 

безвіз з ЄС, економічні санкції країн світу на підтримку України, позитивне 

рішення Стокгольмського арбітражу на користь України, підтримка українських 
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експортерів – були оцінені експертами майже однаково від 13 до 16 % (рис. 4). 

Таким чином, експерти ще раз наголосили на необхідності поглиблення 

економічних заходів, покликаних підтримати євроінтеграційні прагнення 

України. 

 

 
Рис. 4. Економічні детермінанти репутаційного позиціонування України у 

міжнародних відносинах 

Джерело: складено автором 

 

Репутаційне позиціонування України на міжнародній арені неможливо 

уявити без її культурних надбань, зокрема, експерти відзначають позитивну 

динаміку залучення міжнародних партнерів до спільних культурних проектів 

(20 % опитаних). Культурна спадщина України у світовій спадщині ЮНЕСКО 

також має позитивний вплив на сприйняття України через призму її культурних 

здобутків, на чому наголосив 21 % експертів. Крім цього, ефективність 

культурної дипломатії України закордоном і залучення неурядових організацій 

до культурного іміджування держави були оцінені відповідно на 18 та 16 % 

(рис. 5). Окремо експерти підкреслили необхідність активізації діяльності 

українських дипломатичних представництв за кордоном, удосконалені процесів 
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у сфері наукових обмінів, а також розширенні стратегічного бачення умов 

просування бренду «Ukraine NOW» на міжнародній арені. 

 
Рис. 5. Культурні детермінанти репутаційного позиціонування України у 

міжнародних відносинах 

Джерело: складено автором. 

 

Сучасним аспектом репутаційного позиціонування держави є також 

інтенсифікація її цифрового розвитку, зокрема, використання соціальних медіа 

представниками української дипломатії і проведення тематичних 

комунікативних онлайн-кампаній про Україну відзначаються як важливі 

пріоритети просування і підтримки міжнародного образу держави, відповідно 

20 % опитаних. Окремо 18 % експертів звертають увагу на посилені процесів 

захисту персоніфікованої інформації відповідно до міжнародних стандартів. А 

питання поглиблення SMART-політики, створення цифрової дипломатичної 

мережі та оцифрування унікальних досягнень українців відзначають як важливі 
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складові образу України приблизно від 15 до 13 % експертів (рис. 6). 

 
Рис. 6. Цифрові детермінанти репутаційного позиціонування України в 

міжнародних відносинах 

Джерело: складено автором. 

 

Узагальнюючи проведене дослідження, відзначимо, що опитані експерти 

наголошують на важливості поглиблення взаємодії України по лінії ЄС та 

НАТО у політичній, економічній та безпековій сфері. Позитивну оцінку 

отримала сучасна політика України щодо збереження і просування українських 

культурних цінностей на міжнародному рівні, а також діяльність Міністерства 

закордонних справ України щодо використання онлайн-інструментів за 

підтримки та забезпечення національних інтересів держави. 

Додамо, що серед зовнішньополітичних детермінантів, на які експерти 

звернули увагу, стали залучення України до участі у мікрорегіональних 

європейських форматах та ініціативах, а також активізація діяльності у рамках 
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європейських науково-дослідних програм. А серед безпекових детермінантів – 

виокремили залучення України до Плану дій щодо членства в НАТО, досвід 

участі Збройних Сил України у програмі «Партнерство заради миру», 

поглиблення участі у науковій програмі НАТО, а також активізація 

можливостей взаємодії у рамках трастових фондів НАТО. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Дослідження практики зовнішньополітичних комунікацій України 

засвідчило, що важливими інструментами політичного представництва держави 

у міжнародній взаємодії є здатність урядових інститутів до забезпечення 

відповідної присутності країни у світовому інформаційному просторі та 

інформаційному полі зарубіжних країн, оскільки потенціал комунікативних 

технологій не лише сприяє формуванню і підтримці репутації України на 

міжнародній арені, але й надає можливості щодо протидії інформаційному 

впливу з боку інших суб’єктів міжнародних відносин. Зокрема, сутнісними 

характеристиками інструментів зовнішньополітичних комунікацій України 

можна вважати використання публічної, культурної, цифрової дипломатії та 

стратегічних комунікацій, які в кожній конкретній ситуації по-різному 

сприймаються акторами міжнародних відносин, причому ставлення до процесів 

і подій в державі і навколо неї може змінюватись з надходженням нових 

інформаційних ресурсів з актуальним контентом. 

Експертно-аналітичне дослідження політико-репутаційного позиціонування 

України в міжнародних відносинах, проведене за авторською методикою, 

виявило пріоритетні детермінанти позиціонування держави, серед яких 

поглиблення відносин України з ЄС та НАТО у політичній, економічній та 

безпековій сфері, просування українських культурних цінностей на 

міжнародному рівні, а також використання цифрової дипломатії для підтримки 

та забезпечення національних інтересів держави у міжнародній взаємодії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження теоретико-методологічних та прикладних 

аспектів зовнішньополітичних комунікацій як інструментів взаємодії акторів 

міжнародних відносин зроблено такі висновки: 

1. Концептуальні підходи до вивчення зовнішньополітичних комунікацій 

базуються на теоріях глобалізації/деглобалізації і глобалізації комунікації, що 

вказують на інтенсифікацію міжнародного розвитку, трансформацію 

міжнародного співробітництва і появу інноваційних інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій. Теоретичні напрацювання представників 

різних наукових шкіл відрізняються альтернативними оцінками щодо впливу 

високих технологій на зовнішню політику міжнародних акторів від позитивного 

бачення модернізації міжнародних відносин і формування нової ціннісної 

парадигми партнерства до диференціації держав і спільнот за інформаційною 

ознакою. Фактично йдеться про різноспрямованість концептуальних підходів як 

до процесів поглиблення глобалізації, так і до глобалізації комунікації, яка 

змінює традиційні зовнішні зносини на більш прозорі і відкриті комунікації 

політичних лідерів з громадянським суспільством і мережевими спільнотами.  

Поєднання теорії комунікації і міжнародних відносин було визначено К. 

Дойчем, який досліджував роль національної держави в системі міжнародних 

відносин і вказав на взаємозв’язок міжнародної інтеграції та комунікації, що 

уможливлює взаємодію міжнародних акторів з позицій підтримки власних 

зовнішньополітичних інтересів. Дискусійні підходи до теорії 

зовнішньополітичних комунікацій, що стосуються сучасної методології щодо 

осучаснення структури зовнішньої політики і практики використання 

комунікативних інструментів у міжнародному співробітництві, зокрема 

Ф.Стенцеля, Л.Розель, Я.Меліссена, свідчать про кардинальні зміни 

міжнародного партнерства, які впливають на характер зовнішніх зносин і 

використання інструментів зовнішньополітичних комунікацій, особливо 

цифрових, якими послуговуються міжнародні актори для досягнення цілей 
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зовнішньої політики або забезпечення власних глобальних прагнень. З’ясовано, 

активна зовнішньополітична діяльність акторів ґрунтується на таких засадах, як 

моделювання сприятливої політичної реальності, фундаментальне наукове 

обґрунтування та залучення емпіричних досліджень для належного 

аналітичного і комунікативного забезпечення міжнародного співробітництва. 

Авторський концептуальний підхід полягає у розгляді традиційних та 

інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій з позицій 

модернізації міжнародних відносин, впровадження якісно нових моделей 

партнерства та врахування суттєвої зміни міжнародної взаємодії під впливом 

гібридних конфліктів та непередбачуваних ситуацій. 

2. Узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду щодо розуміння 

поняттєво-категоріальних характеристик зовнішньополітичних комунікацій 

уможливило висновок про виокремлення таких їх визначень, як традиційні та 

інноваційні інструменти зовнішньої політики міжнародних акторів. До 

традиційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій віднесено 

публічну, культурну, іміджеву, медіа-дипломатію та  стратегічні комунікації, які 

розглядалися як ефективні інструменти позиціонування зовнішньополітичних 

інтересів країни у міжнародних відносинах та впливу на політичних лідерів і 

світову громадську думку. Інноваційними інструментами визначено 

зовнішньополітичні комунікації цифрової/твітерної, мережевої дипломатії, 

sharp-дипломатії, zoom-дипломатії, кліматичної дипломатії, квантум-дипломатії, 

disaster дипломатії, поствірусної та маскової дипломатії, поява яких зумовлена 

зміною інформаційної парадигми міжнародного розвитку і впливом високих 

технологій, гібридних загроз і непередбачуваних подій. Доведено, що 

модифікація зовнішньополітичних комунікацій спонукає міжнародних акторів 

до включення інноваційних інструментів у стратегії міжнародної діяльності, 

оскільки вони розглядаються як важливий чинник підтримання зв’язків зі 

стратегічними партнерами і формування позитивного сприйняття зовнішньої 

політики у міжнародному вимірі.  
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3. Процеси комунікативної стратифікації та інформаційно-політичної 

диференціації впливають на діяльність універсальних, регіональних і 

неформальних міжнародних організацій як акторів міжнародних відносин, 

надають можливості для координації дій за різними напрямками співпраці. 

Інструментами зовнішньополітичних комунікацій міжнародних організацій є 

комунікації публічної, культурної, цифрової/твітерної, іміджевої та кліматичної 

дипломатії, які впливають на процеси ухвалення політичних рішень, залучення 

до спільних дій і представлення на глобальному рівні ініціатив, ціннісних 

показників та репутаційного позиціонування міжнародних асоціацій  

Встановлено, що ЮНЕСКО використовує у практиці переважно 

інструменти міжкультурних комунікацій, які зумовлюють нові підходи до 

взаємодії міжнародних акторів щодо узгодження позицій у сфері 

міжкультурного співробітництва. Політична дискусія в організації виявила різні 

підходи до розуміння політики міжкультурного співробітництва, зокрема до 

концепцій політики «культурного блага», прогресивного плюралізму, 

культурного фундаменталізму, культурної конфліктогенності, культурного 

різноманіття, культурної інклюзії, збереження культурної спадщини у 

глобалізованому світі. Доведено, що сучасна політика зовнішньополітичних 

комунікацій ЮНЕСКО зумовлює нові підходи до взаємодії міжнародних 

акторів, пошук політичних, дипломатичних, соціальних та культурних 

можливостей для досягнення домовленостей на всіх рівнях співробітництва, 

вироблення спільної позиції щодо дій у сфері міжнаціонального спілкування на 

ідеях цінності будь-якої культури і стилю життя.  

Традиційні інструменти зовнішньополітичних комунікацій, зокрема 

публічної, іміджевої та лобі-дипломатії залучаються зовнішньополітичною 

структурою ЄС для підтримання статусу міжнародного актора 

наднаціонального об’єднання у багатосторонніх відносинах і представлення 

інтересів як в інтеграційних процесах, так і на міжнародному рівні. Інструменти 

інноваційних зовнішньополітичних комунікацій ЄС, цифрова, квантова, 

поствірусна та zoom-дипломатія, вважаються складовими перспективної 
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стратегії інтеграційного об’єднання щодо підвищення ефективності 

міжнародного партнерства. Зовнішньополітичні комунікації неформальних 

об’єднань стосуються різних аспектів міжнародної взаємодії. 

Одним з інноваційних інструментів зовнішньополітичних комунікацій 

неформальних організацій, зокрема «Climate Alliance», є кліматична 

дипломатія, що використовується для активізації політики охорони 

навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та залучення 

національних спільнот до участі в екологічних проектах і програмах об’єднань. 

Доведено, що сучасна практика зовнішньополітичних комунікацій міжнародних 

організацій виявляє різновимірність їх стратегічних пріоритетів і програм 

діяльності у міжнародних відносинах.  

4. Зовнішня політика США  міжнародних відносинах забезпечується 

через традиційні й інноваційні зовнішньополітичні комунікації, що слугують 

для реалізації геополітичних, геостратегічних і національних інтересів держави 

в міжнародних відносинах. З’ясовано, що використання інструментів публічної, 

цифрової/твітерної дипломатії та стратегічних комунікацій потужно впливає і 

на внутрішню політику держави, оскільки американська громадськість 

вважається більш чутливою до міжнародних проблем і прагне через соціальні 

медіа та інші цифрові платформи залучатися до міжнародної діяльності США, а 

також до комунікації з урядовими інституціями, до компетенції яких відносять 

практику міжнародного співробітництва. Ефективним інструментом 

міжнародної взаємодії визнається публічна дипломатія США, що забезпечує 

представництво інтересів держави в світі і активно використовується 

державними інститутами країни для впливу на міжнародну кооперацію та 

зовнішню політику інших країн, формування позитивного ставлення до 

політики держави у зарубіжних акторів та покращення відносин з США. 

Інноваційним інструментом цифрових зовнішньополітичних комунікацій 

Америки США вважається твітерна дипломатія, що уможливлює використання 

соціальної мережі для поширення позиції політичного лідера держави та 

представників дипломатичних установ з актуальних питань міжнародних 
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відносин. Встановлено, що «twiplomacy» президента Д.Трампа 

характеризується ризикованими проявами комунікації, підвищеною 

емоційністю спілкування і відсутністю стратегічного бачення, що вказує на 

проблеми діяльності Державного департаменту щодо здійснення послідовної 

зовнішньої політики. Комунікації disaster-дипломатії стосуються 

непередбачуваних ситуацій, включаючи запобігання та  пом’якшення наслідків 

катастроф та відновлення ресурсної життєдіяльності країни. Доведено, що 

disaster-дипломатія створює можливості для об’єднання зусиль конфліктуючих 

держав в умовах протидії стихійним лихам, що може розглядатися як практика 

підтримки позитивного образу США у двосторонньому чи багатосторонньому 

співробітництві.  

5. Досвід зовнішньополітичних відомств країн Європи свідчить, що 

використання інструментів зовнішньополітичних комунікацій у міжнародній 

взаємодії формує нове середовище для діяльності європейських акторів 

міжнародних відносин. Порівняльний аналіз зовнішньополітичної діяльності 

Великої Британії, Франції, ФРН, Італії, Мальти та Іспанії щодо забезпечення 

стратегічних інтересів у міжнародному середовищі уможливив висновки щодо 

спільних і відмінних інструментів зовнішньополітичних комунікацій, які 

можуть сприяти політичному діалогу, пропагуванню переваг тієї чи іншої 

політичної, економічної і соціальної системи, а також просуванню певної 

ідеології, культурних цінностей та способу життєзабезпечення у сучасному 

світі.  

До спільних інструментів зовнішньополітичних комунікацій зазначених 

держав відносимо традиційні комунікації, зокрема публічну, культурну, 

іміджеву і медіа-дипломатію, а до відмінних - комунікації, які переважно 

використовуються окремими державами. Так, для Великої Британії 

ефективними вважаються інструменти твітерної дипломатії, для ФРН - 

стратегічні та zoom-комунікації, для Франції – франкофонія і соціальні медіа, 

для Італії – дипломатична мережа Фарнезіна, для Мальти – інструменти «м’якої 

сили»  у середземноморському вимірі, для Іспанії – програма «Іспанія серед 
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латиноамериканських республік». Доведено, що залучення інструментів 

зовнішньополітичних комунікацій свідчить про наявність значних змін 

дипломатичної діяльності та активізації міжурядових контактів країн Європи, 

що відповідає чинним політичним реаліям.  

6. Сучасний контекст зовнішньополітичних комунікацій Китаю 

характеризується використанням інструментів як традиційної, зокрема 

культурної, публічної та медіа-дипломатії, так і залученням інноваційних 

інструментів, таких як цифрова, sharp-дипломатія та маскова дипломатія. У 

сучасній дипломатичній практиці китайської держави спостерігається 

всеосяжне використання технологічних і комунікативних ресурсів для 

зменшення напруженості у багатосторонньому співробітництві та створення 

сприятливих умов для позитивного представлення політики Китаю у 

міжнародній взаємодії, а відтак і забезпечення Китаю статусу регіонального, а в 

перспективі глобального лідера міжнародних відносин. Прагнення політичної 

влади держави до лідерства характеризується як «операції зовнішнього 

політичного впливу» через зв’язки з діаспорою, через Інститути Конфуція, 

програми освітніх обмінів та наукових досліджень.  

Доведено, що китайська sharp-дипломатія класифікується за такими 

категоріями, як: присутність китайських ЗМІ в інформаційному полі зарубіжних 

країн, діяльність Інститутів Конфуція, освітні та наукові обміни, фінансова 

дипломатія та візити на високому рівні. Інструменти поствірусної та маскової 

дипломатії залучаються для зміни наративу про відповідальність Китаю за 

поширення коронавірусної інфекції та модифікації іміджу через політику 

«щедрості», тобто гуманітарної і медичної допомоги країнам, що постраждали 

від кризової ситуації. Встановлено, що маскова дипломатія Китаю оцінюється 

фахівцями як стратегія стримування інформаційних атак і як кон’юнктурна 

можливість адаптації традиційного дипломатичного досвіду, що в умовах  

пандемії може забезпечити Китаю міжнародний резонанс. 

7. Практика зовнішньополітичних комунікацій України у міжнародних 

відносинах стосується інструментів політичного представництва держави та 
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підвищення її політичного статусу на різних рівнях міжнародної взаємодії. 

Офіційні інститути України послуговуються традиційними та інноваційними 

інструментами зовнішньополітичних комунікацій, такими як медіа, публічні, 

іміджеві, культурні, цифрові та стратегічні комунікації, для позиціонування і 

підтримки стратегічних інтересів держави у міжнародному вимірі. З’ясовано, 

що медіа-дипломатія сприяє міжнародному співробітництву через поширення 

інформації про Україну в міжнародному середовищі і забезпечення 

позитивного ставлення до зовнішньополітичних ініціатив держави через 

інформування світової спільноти. До публічної дипломатії відносять заходи з 

підвищення обізнаності громадськості про країну як міжнародного актора; 

просування позиції України з питань міжнародної політики та створення 

спільної платформи для розв’язання актуальних міжнародно-політичних 

проблем. Культурна дипломатія реалізується через діяльність державної 

установи «Український інститут», стратегія якого спрямована на  інформування 

про культурну спадщину держави, на програми міжнародних наукових та 

освітніх обмінів, іміджеві проекти, на підтримку україністики та українських 

студій в зарубіжних країнах та культурні зв’язки з українською діаспорою. 

Цифрова дипломатія України уможливлює формування власної мережі 

цифрових комунікацій для просування національних інтересів та формування 

позитивної репутації країни в світі. Практика цифрової дипломатії 

простежується у здійсненні першого віртуального візиту міністра закордонних 

справ України до ФРН (2020), під час якого було обговорено інтеграцію України 

до ЄС і НАТО, підготовку до зустрічі у Нормандському форматі, політику 

протидії коронавірусу та допомогу громадянам України за кордоном. 

Інструменти стратегічних комунікацій використовуються для представлення 

загальнодержавних позицій з поточних і надзвичайних подій, для подальшого 

поглиблення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, реалізації 

стратегій зовнішньої і внутрішньої політики, антитерористичної діяльності і 

протидії гібридній агресії РФ. 
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На основі авторської методики було проведено експертно-аналітичне 

дослідження політико-репутаційного позиціонування України в міжнародних 

відносинах, результати якого виявили пріоритетні детермінанти позиціонування 

держави, серед яких поглиблення відносин України з ЄС та НАТО у політичній, 

економічній та безпековій сфері з наступним членством в цих організаціях, 

збереження і просування українських культурних цінностей на міжнародному 

рівні, а також використання цифрової дипломатії для підтримки та 

забезпечення національних інтересів держави у міжнародній взаємодії. 
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ДОДАТОК Б 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основні положення наукової праці було апробовано на міжнародних, 

міжнародних науково-практичних, міжвідомчих конференціях та круглих 

столах, зокрема, на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах» (15 жовтня 2015р., м.Київ, тема виступу «Стратегія 

формування проєвропейського іміджу України у системі міжнародних 

відносин», тези опубліковані); Міжнародній науково-теоретичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених  «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (22 жовтня 2015р., м.Київ, тема виступу «Комунікативні технології 

політичного представництва міжнародних акторів у сучасному світі», тези 

опубліковані); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (7 квітня 2016 р., м.Київ, 

тема виступу «Комунікативні технології у зовнішній політиці США», тези 

опубліковані); Міжнародній науково-методичній конференції «Європейські 

студії в університетах України» за програмою Ж.Моне (22 квітня, 2016 р., 

м.Київ, тема виступу «Значення національного бренду в процесі формування 

іміджу держави на прикладі України», тези опубліковані); Міжнародній 

науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (27 жовтня 2016р., м.Київ, тема 

виступу «Сприйняття України як міжнародного актора в  зовнішньополітичній 

діяльності через призму її іміджу», тези опубліковані); Міжнародній науково-

теоретичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (26 жовтня 2017р., м.Київ, тема виступу «Зовнішньополітичні 

комунікації Великої Британії у міжнародних відносинах». тези опубліковані); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Деокупація і реінтеграція 

інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні 

інструменти» (18 квітня 2019 р. м.Київ, тема виступу «Деструктивні комунікації 
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Росії в інформаційному просторі України», тези опубліковані); Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (24 жовтня 2019р. м.Київ, тема 

виступу «Стратегічні ризики IR-позиціонування України у сучасних 

міжнародних відносинах», тези опубліковані); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Міжнародні комунікації: історія, сучасність і перспективи»(6 

грудня 2019р. м.Київ, тема виступу «Sharp-дипломатія Китаю у сучасних 

міжнародних відносинах». тези опубліковані); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нормативна сила Європейського Союзу» (29-30 травня 2020р. 

м.Київ, тема виступу «Сучасний контекст зовнішньополітичних комунікацій 

ЄС», тези опубліковані).  Наукові узагальнення та висновки дисертації 

обговорювалися на наукових семінарах, круглих столах і міжкафедральних 

засіданнях Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
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ДОДАТОК В 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЩОДО ПОЛІТИКО-РЕПУТАЦІЙНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

Шановні експерти! Запрошуємо Вас взяти участь в експертному 
дослідженні «Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії суб’єктів 
міжнародних відносин» щодо політико-репутаційного позиціонування України в 
міжнародних відносинах, які будуть використані для формулювання висновків 
дисертаційної роботи. Просимо Вас заповнити анкету, обравши кілька варіантів з 
кожного блоку. 
 

1. ПІБ експерта. 
2. Посада експерта. 
3. Зовнішньополітичні детермінанти репутаційного позиціонування України в 
міжнародних відносинах. Оберіть декілька варіантів відповіді: 
− Політика євроінтергації (Угода про асоціацію з наступним членством в ЄС); 
− Євроатлантична інтеграція України (участь України у програмі розширених 
можливостей НАТО); 
− Активізація співпраці в програмі ЄС «Східне партнерство плюс»; 
− Залучення України до водневих ініціатив ЄС та Європейської зеленої угоди» 
− Реалізація МЗС України нових ініціатив (програми «Захист», створення Групи 
кризового управління та координації, перетворення відомства на безбар'єрний 
урядовий інститут); 
− Безвізовий режим України з ЄС. 
− Інше. 

2. Безпекові детермінанти репутаційного позиціонування України в міжнародних 
відносинах. Оберіть декілька варіантів відповіді: 
− Участь у миротворчих місіях; 
− Спільні військові навчання України з НАТО; 
− Співпраця з ОБСЄ щодо протидії агресії РФ в Україні; 
− Досвід України у гібридній війні; 
− Підготовка підрозділів української армії за програмою «Об'єднаної 
багатонаціональної тренувальної групи – Україна» (JMTG-U); 
− Військово-технологічне співробітництво; 
− Інше. 
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АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЩОДО ПОЛІТИКО-РЕПУТАЦІЙНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 
3. Економічні детермінанти репутаційного позиціонування України в 
міжнародних відносинах. Оберіть декілька варіантів відповіді: 
− Промисловий безвіз з ЄС; 
− Економічні санкції країн світу на підтримку України; 
− Позитивне рішення Стокгольмського арбітражу на користь України; 
− Конкурентспроможність України на європейському ринку; 
− Підтримка українських експортерів; 
− Залучення міжнародних інвестицій; 
− Інше. 

4. Культурні детермінанти репутаційного позиціонування України в 
міжнародних відносинах. Оберіть декілька варіантів відповіді: 
− Культурна спадщина України у світовій спадщині ЮНЕСКО; 
− Ефективність культурної дипломатії України закордоном; 
− Створення за сприяння МЗС України культурної установи «Український 
інститут»; 
− Залучення міжнародних партнерів до спільних культурних проектів; 
− Залучення неурядових організацій до культурного іміджування України; 
− Просування нового бренду України «Ukraine NOW» на міжнародній арені; 
− Інше. 

5. Цифрові детермінанти репутаційного позиціонування України в міжнародних 
відносинах. Оберіть декілька варіантів відповіді: 
− SMART-політика (діджиталізація); 
− Створення цифрової дипломатичної мережі; 
− Використання соціальних медіа представниками української дипломатії; 
− Проведення тематичних комунікативних онлайн-кампаній про Україну; 
− Захист персоніфікованої інформації відповідно до міжнародних стандартів; 
− Оцифрування унікальних досягнень українців. 
− Інше. 
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ЕКСПЕРТИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ  
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МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

1. Бебик В.М. – д.політ.наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних 
наук, гостьовий професор Університету Ланьджоу (КНР). 
2. Білан Н.І. – д. соц. ком., доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з 
громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.  
3. Герасимчук Т.Ф. – к.іст.наук, доцент кафедри політичних наук Рівненського 
державного гуманітарного університету. 
4. Горбатенко В.П. – д.політ.наук, професор, провідний науковий співробітник 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.  
5. Гулай В.В. – д.політ.наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації 
НУ «Львівська політехніка». 
6. Карпчук Н.П. – д.політ. наук, професор кафедри міжнародних комунікацій та 
політичного аналізу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 
7. Коппель О.А. – д.іст.наук, професор кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
8. Кресіна І. О. – д.політ.наук, професор, завідувач відділу правових проблем 
політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.  
9. Кучмій О.П. – к.політ.наук, доцент  кафедри міжнародної інформації Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
10. Ожеван М.А. – д.філос.наук, професор, головний науковий співробітник 
Національного інституту стратегічних досліджень. 
11. Пархомчук О.С. –д.політ.наук, професор кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
12. Погорська І.І. –д.політ.н., старший науковий співробітник Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
13. Подворна О.Г. – к.політ.наук, доцент кафедри країнознавства, факультет 
міжнародних відносин Національний університет «Острозька академія».  
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14. Романенко Ю. В. – д.соціол.наук, професор кафедри міжнародних 
медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
15. Сербіна Н.Ф. – к.іст.наук, доцент кафедри міжнародного регіонознавства 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
16. Тихомирова Є. Б. – д.політ.наук, професор кафедри міжнародних комунікацій 
та політичного аналізу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 
17. Товмаш Д.А. – к. філос. наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук 
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  
18. Троян С.С. – д.іст.наук, професор кафедри міжнародних відносин, інформації 
та регіональних студій НАУ.  
19. Федуняк С. Г. – д.політ.н., професор кафедри міжнародних відносин ЧНУ 
імені Юрія Федьковича 
20. Фесенко М. В. – д.політ.наук, провідний науковий співробітник відділу 
трансатлантичних досліджень Інституту всесвітньої історії НАН України. 
21. Фісанов В.П. – д.іст.наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича.  
22. Фролова О.М. –к.політ.наук, доцент кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
23. Ціватий В.Г. – к.іст.наук, доцент кафедри світового українства, заступник 
декана з науково-педагогічної та навчальної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
24. Чекаленко Л.Д. – д.політ.наук, професор кафедри світового українства 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  
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25. Шевченко О.В. – к.політ.наук, доцент кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
26. Шевчук О.В. – д.політ.наук, професор, декан факультету політичних наук ЧНУ 
ім. Петра Могили 
27. Широкова-Мурараш О.Г. – к.іст.наук, доцент кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавства НАУ.  
28. Юрійчук Є.П. – д.політ.наук, професор кафедри політології та державного 
управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
29. Юськів Б.М. – д.політ.наук, професор кафедри міжнародної інформації 
Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного 
університету «Львівська політехніка». 
30. Яковенко Н.Л. – д.іст.наук, професор кафедри міжнародних організацій та 
дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
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