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Дисертаційну роботу присвячено дослідженню особливостей 

використання цифрових технологій у сфері міжнародних відносин і визначенні 

ефективності їх впливу на трансформацію зовнішньополітичної діяльності 

міжнародних акторів. 

Об’єктами прикладного аналізу щодо застосування цифрової дипломатії 

для підтримки регіональної і міжнародної взаємодії обрано Україну як державу, 

яка розпочала інтенсивне використання інструментів цифрової дипломатії для 

просування зовнішньополітичних ініціатив і має значний науково-

технологічний потенціал для розвитку у цій сфері, а також європейських 

держав-сусідів України, які демонструють подібну до української держави 

зовнішньополітичну онлайн-активність, зокрема Республіка Польща успішно 

використовує цифрові рішення для просування власних зовнішньополітичних 

ідей і проектів; Словацька Республіка активно починає використовувати 

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

Республіка демонструє вдалу практику включення цифрових рішень до своїх 

зовнішньополітичних інструментів; Угорщина розпочинає звертатися до 

формування засад використання цифрової дипломатії для популяризації країни. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

проаналізовано теоретичний і прикладний вимір суті цифрової дипломатії 

України у поєднанні з вивченням механізмів її реалізації Республікою Польща, 

Словацькою Республікою, Чеською Республікою та Угорщиною. У 

проведеному дослідженні: 

Вперше: 
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• виокремлено цифрову макроконцепцію міжнародних відносин, сутність 

якої розкривається у перегляді умов міжнародної і регіональної взаємодії 

акторів на основі використання цифрових технологій для просування 

політичної, економічної і культурно-освітньої привабливості учасників; 

• подано авторську періодизацію розвитку наукових підходів у сфері 

цифрової дипломатії і охарактеризовано особливості зовнішньополітичної 

онлайн-комунікації в умовах пандемії, що привело до технологічного 

оновлення умов проведення дипломатичної роботи; 

Удосконалено: 

• положення про сучасну трансформацію зовнішньополітичної роботи 

України під впливом інформаційно-комунікаційних технологій і визначено 

перспективи удосконалення засад цифрової дипломатії держави через 

розробку єдиного програмного документу щодо використання цифрових 

інструментів з акцентом на багатомовності та інтерактивності розміщеного 

онлайн-контенту; 

• аргументацію про те, що виявлені напрями реалізації цифрової 

дипломатії на рівні Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської 

Республіки та Угорщини відзначаються подібною до України 

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

можливості підвищення ефективності комунікації з різними цільовими 

аудиторіями через удосконалення змістовного наповнення і ширшого 

застосування інтерактивних онлайн-послуг; 

Набуло подальшого розвитку: 

• обґрунтування авторських пропозицій, сформованих на основі 

емпіричного дослідження, щодо ефективного застосування онлайн-

інструментів урядовими інституціями і дипломатичними місіями України, 

Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини 

для позиціонування зовнішньополітичних інтересів держав. 

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

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

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

сприяла залученню різних учасників до розширення політичної, безпекової, 

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

функціональному рівні здійснення дипломатичної роботи цифровізація 

міжнародних відносин, особливо в умовах поширення пандемії 2020 року, 

сприяла перегляду усталених норм дипломатичного протоколу і етикету при 

здійсненні міждержавної взаємодії на офіційному рівні; привела до 

переосмислення ролі громадськості та індивідуумів при реалізації 

зовнішньополітичної комунікації; спонукала до оновлення безпекових 

стандартів здійснення комунікації з офіційними особами і цільовою 

аудиторією; дозволила розширити перелік комунікативних інструментів і 

надала можливість на перетворення зовнішньополітичного відомства на 

активного медійного актора, що виступає першоджерелом поширення 

інформації. 

Проаналізувавши програмно-інституціональне забезпечення основ 

цифрової дипломатії України, виявлено, що сучасні аспекти її розвитку 

представлені у програмних документах різних профільних відомств держави, 

що часом розосереджує або дублює можливості використання цифрових 

технологій для підтримки зовнішньополітичних ініціатив країни. Додамо, що 

посилення процесів цифровізації української держави дозволить ефективніше 

використовувати онлайн-інструменти цифрової дипломатії внаслідок 

оновлення техніко-технологічної основи і формування належних безпеково-

правових умов. 

Розгалужена мережа україно- та англомовних інформаційних веб-

ресурсів дозволяє популяризувати державний образ України, проте збільшення 

частоти оновлення контенту і кількості повідомлень мовою країн перебування, 

а також урізноманітнення форматів подачі інформації і запровадження 

інтерактивних послуг сприятиме поглибленню поінформованості аудиторії про 

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

потребує удосконалення інформаційних матеріалів для трансформації 

сприйняття польською, словацькою, чеською та угорською громадськістю 

внутрішньополітичних процесів, що відбуваються в Україні. 

Спільними напрямами реалізації програмних документів Польщі, 

Словаччини, Чехії та Угорщини у сфері зовнішньої політики і цифрової 

дипломатії стали формування національних ініціатив щодо просування 

розвитку цифрової економіки та популяризації культурно-освітніх і 

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

порівняно з іншими досліджуваними європейськими країнами, активніше 

просувають цифрові ініціативи, посилюючи власний імідж через зацікавленість 

питаннями цифровізації зовнішньої політики і стимулювання регіональної 

спільноти до тематичних дискусій. 

Прикладне вивчення особливостей забезпечення онлайн-комунікації 

Україною і досліджуваними європейськими країнами-сусідами було здійснено 

за допомогою професійної аналітичної системи SimilarWeb. У цілому Україна, 

Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина мають подібну результативність щодо 

використання онлайн-ресурсів для просування зовнішньополітичних ініціатив 

держав. Проте виявлено нерівномірний розподіл інтересів аудиторії, зокрема 

українська аудиторія цікавиться інвестиційно-торгівельними можливостями 

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

найвищу зацікавленість до інвестиційно-торгівельних можливостей України, 

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

може відбутись за умови запровадження додаткових комунікативних ініціатив 

у онлайн-просторі. 

Визначено, що Україна через використання інструментів онлайн-

комунікації може удосконалити взаємодію з польською громадськістю, яка 

наразі активніше цікавиться інформацією про українські економічні, 

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

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

Угорщини, підтримка яких важлива у контексті реалізації євроінтеграційних та 

євроатлантичних прагнень України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

теоретичні узагальнення і висновки, отримані у дисертаційній роботі, можуть 

бути застосовані для подальших наукових досліджень онлайн-комунікації у 

міжнародному середовищі, а також для доповнення змісту навчальних курсів з 

інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, теорії 

міжнародної комунікації і зовнішньополітичних комунікативних технологій 

для студентів закладів вищої освіти України. 

Висновки і пропозиції, сформовані на основі авторського емпіричного 

дослідження, можуть бути використані у зовнішньополітичній діяльності таких 

інституцій, як Міністерство закордонних справ України, Офіс Президента 

України, Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, 

дипломатичних місій України, а також у міжнародній комунікації інших 

урядових і неурядових організацій. Крім того, результати авторського 

дослідження можуть бути застосовані у процесі модернізації державних 

програм і концепцій щодо формування зовнішньої і внутрішньої політики 

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

зовнішньополітичного відомства держави. 

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

Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина, Україна. 
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Relations, Social Communications and Regional Studies. – Taras Shevchenko 
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National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

The dissertation is devoted to research of features of digital technologies 

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

influence on transformation of the international actors’ foreign policy. 

The objects selected for the applied analysis of the digital diplomacy 

implementation for the purposes of furthering regional and international cooperation 

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

foreign policy initiatives promotion and shows a significant scientific and 

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

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

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

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

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

Republic demonstrating a good practice of incorporating digital solutions into its 

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

promote the country among the international audiences. 

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

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

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

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

For the first time: 

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

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

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

promotion of political, economic, cultural and educational attractiveness of 

participants; 

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

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

conditions of diplomatic work; 

The following questions were advanced: 

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

influenced by information and communication technologies; prospects for 

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

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

interactivity of online content are identified; 

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

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

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

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

services; 

The following questions were further developed: 

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

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

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

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

It is established that the digitalization of international relations which is 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

communication; has encouraged the update of security standards for communication 

with officials and the target audience; has allowed to expand the list of 
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communication tools and has provided an possibility to transform the foreign 

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

Following the analysis of the program and institutional framework of digital 

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

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

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

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

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

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

and legal conditions. 

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

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

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

formats of communication and introducing interactive services will help raise public 

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

European neighboring countries since the intensification of cooperation with them 

requires the improvement of information materials in order to transform the 

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

internal political processes taking place in Ukraine. 

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

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

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

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

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

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

foreign policy digitalization and stimulating the regional community to thematic 

discussions. 

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

selected European neighboring countries was carried out using SimilarWeb, a 

professional analytical system. Essentially, Ukraine, Poland, Slovakia, the Czech 
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Republic and Hungary demonstrate similar level of efficiency using online resources 

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

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

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

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

while strengthening cooperation between Poland, Slovakia, Czech Republic and 

Hungary can be furthered under the condition of introduction of additional 

communicative initiatives in the online space. 

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

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

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

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

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

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

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

initiatives. 

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

generalizations and conclusions obtained in the dissertation is established in their 

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

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

information and analytical activities in international relations, theory of international 

communication and foreign policy communication technologies for students of 

higher education institutions of Ukraine. 

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

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

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

the Committee for Digital Transformation of Ukraine, diplomatic missions of 

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

non-governmental organizations. In addition, the results of the author's research can 

be used in the process of modernization of state programs and concepts for the 
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formation of foreign and domestic policy of the country, as well as in developing a 

program of public diplomacy of Ukraine at the foreign ministry. 

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

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