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Цифрова дипломатія як 
інструмент реалізації 
зовнішньої політики 
держави1 

Роман Вовк,
Львівський національний 

університет імені І. Франка

Новітні інформаційно-
комунікаційні технології ак-
тивно використовуються для 
збору та обробки інформації в 
бізнесі, рекламній діяльності, 
на ринку послуг, медіаіндустрії 
та інших сферах. Все частіше  
спостерігається  застосу-
вання  цифрових  технологій  
у  політиці  та  сфері  
міжнародних  відносин.  
Сучасні  технології відкрили 
нові можливості для доне-
сення відомостей до громадян  
різних країн, оцінювання їх 
ставлення до повідомлень та 
подій на міжнародній арені, 
здійснення впливу на їх 
свідомість чи заохочення до 
певних дій.  

Цифрова дипломатія, 
діючи на стику сучасних 
технологій та дипломатичної 

1 За матеріалами виступу на 
конференції «Криза сучасної систе-
ми безпеки: нова карта геополітичних 
протистоянь, Львів, квітень, 2021.

діяльності, спрямована на ви-
користання цифрових плат-
форм  для  комунікації,  збору  
та  аналізу  інформації  [4]. 

З о в н і ш н ь о п о л і т и ч н і 
відомства  та дипломатичні 
служби багатьох країн  у  своїй  
діяльності  все  ширше  вико-
ристовують  соціальні мережі  
в  мережі  Інтернет.  Тут  
можна  знайти  інформацію  
про важливі  події  у  
міждержавних  відносинах,  
повідомлення  про прийняті 
рішення, звернення до гро-
мадян,  прослідкувати 
реакцію керівників держав 
та дипломатів на міжнародні 
події практично в режимі ре-
ального часу. Соціальні медіа 
дають змогу дипломатам та 
світовим  лідерам  розши-
рювати  свої  дипломатичні  
мережі  та вибудовувати  
стратегічні  комунікації.  
При  цьому,  через  значну 
доступність  ресурсів  
Інтернету  для  широких  
мас,  дипломати втрачають 
монополію на інформацію. 
Це проводить до того, що на 
політичній арені все більшу 
роль починають відігравати 
недержавні актори [6]. 

Водночас вплив актив-
ного використання цифрових 
мереж на глобалізаційні про-

Трибуна експерта
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відслідковувати та про-
гнозувати міграційні про-
цеси, організовувати транс-
кордонне співробітництво 
у фінансово-економічній 
сфері, науці, культурі та ін. 
Водночас аналіз великих 
даних дасть змогу виявити 
закономірності та тенденції 
у зовнішньополітичній  
діяльності  країн,  дипло-
матичних  установ  чи  
політичних лідерів, що стане 
вагомою підтримкою на 
всіх етапах переговорного 
процесу. Роль  цифрової  
дипломатії  в  налагодженні  
комунікації  з громадя-
нами, насамперед тими, що 
перебувають за кордоном, 
є особливо  актуальною  в  
сучасних  умовах  з  обме-
женнями  переміщень  між  
країнами.  Відслідковування  
громадської  думки, до-
несення  інформації,  за-
безпечення  правової  та  
консульської підтримки гро-
мадян стає першочерговим 
завданням віртуальних дип-
представництв.  

Вагомим  внеском  у  роз-
виток  публічної  дипломатії  
стає поширення  серед  
користувачів  інтернету  
медіаресурсів,  які пропо-
нують віртуальні відвідування 
музеїв і виставок та 

цеси у сучасному світі, який 
суттєво зріс в умовах за-
провадження  обмежень,  
пов’язаних  із  протидією  
пандемії коронавірусу 
COVID-19, вимагає від 
з о в н і ш н ь о п о л і т и ч н и х 
відомств більш  ефективного  
застосування  інструментарію  
цифрової дипломатії. Сучасні 
мережеві технології дають 
змогу реалізовувати ба-
гато завдань зовнішньої 
політики із використанням 
віртуального простору. На-
самперед, використовуючи 
технології великих даних 
можна  відслідковувати  й  
аналізувати  події  та  явища  
у  системі міжнародних 
відносин, що дасть змогу 
підвищити ефективність та 
забезпечити своєчасність 
прийнятих рішень на 
міжнародному рівні. Великі 
дані відкривають нові ме-
тоди та інструменти аналізу, 
починаючи від дискурсу 
в соціальних мережах і 
закінчуючи урядовими 
відкритими даними та гео-
просторовою інформацією, 
що можуть бути корисними 
для реалізації державної 
політики та стратегії.  

Масиви  даних,  отримані  
із  доступних  у  мережі  
ресурсів, дозволяють 
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віртуальні  подорожі  визнач-
ними  місцями,  що  розкри-
вають  культурну спадщину,  
національну  ідентичність 
та  підвищують  позитивний 
імідж держави. 

Поряд  із  численними  по-
зитивними  можливостями,  
які відкриває цифрова ера у 
сфері міжнародних відносин, 
з’являються нові виклики 
та загрози локального та 
глобального рівня, на які 
дипломатичні служби усіх 
країн змушені реагувати.  

Кіберпростір активно 
використовується з метою 
пропаганди радикальних  та  
терористичних  ідей,  поши-
рення  неправдивої інформації 
з метою дискредитації дер-
жавних органів та політичних  
діячів. Ресурси політичних 
партій та дипломатичних 
установ все частіше  стають  
об’єктами  кібератак  та  
несанкціонованого проник-
нення.  

Для підвищення ефектив-
ності функціонування 
зовнішньополітичних  ві-
домств  доцільно  активно  роз-
вивати  можливості цифрової 
дипломатії [5], зокрема:  
впроваджувати інновації 
у своїй діяльності;  засто-
совувати новітні цифрові 
платформи;  залучати мо-

лодих фахівців із вмінням 
використання цифрових 
технологій;  забезпечувати 
достатній рівень кібербезпеки 
своїх інформаційних 
мереж;  поєднувати викори-
стання офіційних та нефор-
мальних каналів комунікації 
із чітким розмежуванням 
особистих та службових 
повідомлень та оцінок; вико-
ристовувати  сучасні  наукові  
методи  аналізу  та  прогнозу-
вання у процесах прийняття 
рішень.  

Варто відзначити, що 
Міністерство закордонних 
справ України усвідомлює 
важливість публічної 
дипломатії в сучасних умовах, 
про що свідчить прийнята не-
щодавно “Стратегія публічної 
дипломатії МЗС України на 
2021-2025 роки”, де цифровій 
дипломатії відведено за-
вдання “просування позитив-
ного іміджу України у світі та 
захисту національної безпеки, 
організації  заходів та проєктів 
публічної дипломатії, викори-
стання потенціалу соціальних 
мереж та взаємодії  з  онлайн-
спільнотами  для  формування  
позитивного  іміджу України 
та просування інтересів 
України у світі” [1]. 

На  нашу  думку,  такі  
дії  зовнішньо-політичного  
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дипломатії та  міжнародних  
відносин,  дослідження  су-
часних  суспільно-політичних  
процесів,  розробка  мето-
дичного  забезпечення  щодо 
практичного використання 
методів цифрової дипломатії 
в науковій діяльності та на-
вчальному процесі. 

1. Стратегія публічної 
дипломатії МЗС України на 
2021-2025 роки. URL: https://
mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/
Стратегії/public-diplomacy-
strategy.pdf.

2. Bjola, C., and M. Holmes 
(Eds.) Digital Diplomacy: Theory 
and Practice. Abingdon and New 
York: Routledge. 2015. 237 p.

3. Eriksson J., Giacomello 
G. (Eds.) International Relations 
and Security in the Digital Age. 
Routledge. 256 p.

4. Haiden C. Digital 
Diplomacy // The Encyclopedia 
of Diplomacy. John Willey & 
Sons, 2018. URL: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/ 
book/ 0.1002/9781118885154

5. Rashica V. The Benefits 
and Risks of Digital Diplomacy // 
SEEU Review. 2019. Vol. 13. N 1. 
P. 75-89.

6. Verrekia B. Digital 
Diplomacy and Its Effect on 
International Relations // 
Independent Study Project (ISP) 
Collection. 2017. 2596. URL: 
https://digitalcollections.sit.edu/
isp_collection/2596.

відомства України у тісній 
співпраці з силовими струк-
турами та Міністерством  
інформаційної  політики  да-
дуть  змогу  протидіяти  про-
явам агресивної  політики  
Російської  Федерації  в  
інформаційному просторі  
нашої  держави,  про-
гнозувати  та  запобігати  
інформаційним  атакам  і  по-
ширенню  дезінформації  та  
антидержавної пропаганди. 

Важливим кроком у 
формуванні дієздатного та 
професійного дипломатич-
ного  корпусу,  який  зможе  
ефективно  реалізовувати за-
сади  зовнішньої  політики  
держави,  повинна  стати  
підготовка кваліфікованих  
фахівців,  які володітимуть  су-
часними  інструментами та за-
собами цифрової дипломатії. 
Саме для реалізації цієї мети 
на факультеті міжнародних 
відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка була ство-
рена Лабораторія цифрової  
дипломатії.  Серед  ос-
новних  напрямків  діяльності 
лабораторії  є  дослідження  
та  впровадження  су-
часних  інформаційних 
технологій, методів об-
робки інформації у сфері 
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Відносини Україна-
НАТО та перспективи 
співпраці

Різним аспектам 
с п і в р о б і т н и ц т в а 
України та Організації 
П і в н і ч н о а т л а н т и ч н о г о 
Договору була присвя-
чена серія зустрічей 
студентів та викладачів 
Львівського університету 
з співробітниками різних 
структурних підрозділів 
Організації. Зустрічі органі-
зовані спільно з Центром 
інформації та документації 
НАТО в Києві.

17 лютого Таня Хартман, 
голова Управління східного 

партнерства, політичних 
відносин та політики безпеки 
НАТО, прочитала лекцію на 
тему “Відносини Україна-
НАТО та перспективи 
співпраці”. У виступі було 
представлено основні на-
прямки співпраці України з 
Альянсом впродовж останніх 
десятиріч та на сучасному 
етапі, плани на найближчу 
перспективу.

Лекція викликала 
зацікавленість серед 
студентів. Пані Хартман 
відповіла на чисенні за-
питання, які стосувалися 
різноманітних аспектів 
діяльності НАТО, ролі Альянсу 
у врегулюванні конфліктів та 
підтримці миру в різних ча-
стинах світу.

Новини центру
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члени Альянсу. Відзначено 
було, що важливе місце у 
діяльності Організації займає 
використання інформаційно-
комунікаційних засобів та 
соціальних мереж.

Директорка представила 
також основні завдання та 
напрями діяльності Центру 

Наступною темою об-
говорення стала публічна 
дипломатія та діяльність 
Альянсу у цій сфері. 19 лютого 
прослухали лекцію Вінети 
Кляйне, директорки Центру 
інформації та документації 
НАТО, на тему “НАТО через 
призму публічної дипломатії”, 
яка була зорганізована Цен-
тром міжнародної безпеки та 
партнерства.

Пані Кляйне розповіла 
про діяльність НАТО у 
сфері публічної дипламотії 
та відносини із країнами-
партнерами. У презентації 
було наведено приклади 
інформування громадян, 
поширення відомостей 
про напрями діяльності та 
цінності, які сповідують 
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інформації та документації 
НАТО в Україні та запросила 
студентів до участі у про-
грамах та заходах, які прово-
дяться Центром.

Третя зустріч студентів 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка була присвячена 
діяльності НАТО у сфері 
підтримання миру та без-
пеки в Євроатлантичному 
просторі.

Із лекцією на тему “Історія 
та сучасний політичний по-
рядок денний НАТО” виступив 
доктор Петр Лунак, Заступник 
Голови Відділу взаємодії та 
співробітництва Управління 
публічної дипломатії НАТО. 
Доповідач охарактери-
зував виклики та загрози, з 

якими зустрічаються країни 
Альянсу, навів приклади 
участі НАТО у розв’язанні 
конфліктів у різних регіонах, 
сучасні методи взаємодії для 
підтримки належного рівня 
безпеки країн-членів та на-
прямки співробітництва із 
країнами-партнерами.

В ході дисусії пан Лунак 
відповів на численні питання 
студентів, які стосувалися 
перспектив членства України 
в НАТО, протидії Альянсу 
загрозам з боку Російської 
Федерації, діяльності країн 
співдружності у сфері захисту 
кіберпростору та інші.



10 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

Із студентами спілкувалися 
Сергій Карелін, координатор 
компоненту “Е-демократія” 
швейцарсько-української 
Програми EGAP та Софія 
Сакалош, координаторка 
впровадження цифрових 
інструментів в громадах 
швейцарсько-української 
Програми EGAP.

Доповідачі презенту-
вали основні тенденції су-
часних демократичних 
процесів у світі та в Україні, 
описали процес станов-
лення та основні досягнення 
е-демократії в Україні, пере-
ваги та недоліки цифровізації 
суспільних процесів.

Значна увага була 
приділена методам ви-
користання інструментів 
е-демократії в українських 

Електронна демократія 
та суспільство 

Питання впровадження 
електронних сервісів та 
діджиталізації суспільного 
життя та відносин громадя-
нина і держави стали пред-
метом обговорення в рамках 
проведеного круглого столу 
на факультеті міжнародних 
відносин.

Про використання циф-
рових технологій у процесах 
демократизації в Україні та 
світі йшлося на тренігу “Елек-
тронна демократія. Участь 
громадян у процесах при-
йняття рішень”, який прово-
дився 24 лютого для студентів 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка.
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умовах (е-петиції, бюджет 
участі, е-консультації, 
сервіси на основі GIS), 
механізмам реалізації 
публічних консультацій та 
залучення громадян до про-
цесу прийняття рішень на 
регіональному та державному 
рівні.

У ході дискусії учасники 
отримали вичерпні відповіді 
на поставлені питання та 
рекомендації щодо втілення 
громадських ініціатив 
при допомозі інструментів 
електронної демократії.




