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У статті досліджено концептуальні погляди на цифрову дипломатію як інструмент масової комунікації в публічному
управлінні. Наведено різні інтерпретації експертів – фахівців міжнародних відносин та інформаційних комунікаційних технологій для досягнення дипломатичних цілей. Особливу увагу приділено так званій «цифровій дипломатії»
як формі публічної дипломатії, яка надає дипломатичні послуги як власним громадянам, так і громадянам зарубіжних країн. Обґрунтовано, що використання цифрової дипломатії у публічному управлінні дає змогу просувати
зовнішньополітичні інтереси держави в рамках розвитку міжнародних відносин.
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The article considers conceptual views on digital diplomacy as a mass communication tool in public administration. The
authors provide different interpretations of experts - specialists in international relations, information and communication
technologies to achieve diplomatic goals. Particular attention is paid to the so-called «digital diplomacy» as a form of public
diplomacy, which provides diplomatic services to its own citizens and countries abroad. According to the authors, the digital
diplomacy usage in public administration allows to promote the foreign policy interests of the state in international relations
development.
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Постановка проблеми у загальному вигляді
та її звʼязок з важливими науковими та практичними завданнями. В епоху побудови інформаційного суспільства розвиток засобів масової
комунікації (ЗМК) та інтернет-індустрії все більше зачіпає сферу міжнародних відносин. Особ
ливого значення набувають цифрові технології
як комунікативний канал та інструмент впливу
на суспільну свідомість. Вони стають найважливішим інструментом просування зовнішньополітичних інтересів держав – публічної дипломатії. Це зумовлено багатьма факторами. Розвитку
публічної демократії сприяють нові наукові концепції, які набувають все більшої популярності (Нестерович, 2016, с. 32–36; Цветкова, 2011,
с. 109–122; Ninkovich, 1981, р. 221; Nye, 2008,
р. 94–109; Zaharna, 2009, p. 86–100). На думку фахівців, уміле використання публічної дипломатії
здатне забезпечувати реалізацію завдань на зовнішньополітичному ринку. Крім того, експерти
пропонують розглядати публічну дипломатію з
позиції масової комунікації (МК) – як засіб діа-

логової пропаганди. Такий вид дипломатії має на
увазі інформування, діалог, вплив, просування
зовнішньополітичних завдань в інших країнах
(Nye, 2008, р. 99). При цьому сам феномен «дипломатія» вимагає від науковців переосмислення
в умовах сучасного міжнародного інформаційного поля. У цьому разі так звану «цифрову дипломатію», яка не має будь-якої загальноприйнятої, закріпленої концептуальної основи, можна
інтерпретувати як форму публічної дипломатії в
публічному управлінні.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних умовах
глобалізації дипломатія зазнає значної трансформації. Зʼявляється безліч наукових концепцій, які
присвячені так званій «цифровій дипломатії» –
новому зовнішньополітичному інформаційному
ресурсу як інструменту МК міжнародного інформаційного поля. Автори «цифрової дипломатії» з
урахуванням розвитку інтернету, супутникового
телебачення, мобільного звʼязку, сучасних тех© Степанов В. Ю., Бричук К. Г., 2020
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нологій і ЗМК переглядяють принципи цифрової дипломатії (Барышников, 2012, с. 121–128;
Bjola; Davenport, 2009; Hanson, 2012, р. 34–41;
Lewis, 2014; U.S. Departament Of State, 2010; U.S.
Departament Of State, 2015).
Наприклад, Ф. Хансон визначає цифрову дипломатію як використання масових інформаційних комунікаційних технологій (і особливо
інтернет) для досягнення дипломатичних цілей.
При цьому він відзначає низку напрямів цифрової дипломатії: управління знаннями, управління
інформацією, консульський звʼязок і реагування,
свобода інтернет тощо (Hanson, 2012, р. 34–41).
Д. Льюїс вважає, що для спілкування в інформаційному суспільстві цифрова дипломатія використовує цифрові інструменти МК у публічному
управлінні. На його думку, інтернет певним чином
впливає на міжнародні відносини. По-перше, при
розробці важливих політичних рішень збільшується кількість субʼєктів, залучених до світових процесів. Одночасно зменшується контроль держави в
цьому процесі. По-друге, інтернет прискорює поширення точної або помилкової інформації про подію, по-третє – дає змогу швидко й ефективно надавати традиційні дипломатичні послуги як власним
громадянам і уряду, так і за кордоном (Lewis, 2014).
На думку А. Фішера, перевага соціальних мереж полягає в тому, що вони дають можливість
охопити громадян інших країн в режимі реального часу. При цьому соціальні мережі – ключовий
канал для охоплення свідомості молоді, що є однією з основних цілей у сфері публічної дипломатії.
Цього погляду дотримується і американський
політолог Е. Поттер. Цифрову дипломатію він
розглядає як інструмент МК, який забезпечує
цілеспрямовану взаємодію з громадськістю в публічному управлінні (Potter, 2002, p. 23).
Аналіз публікацій за проблематикою (Мусаева, 2019; Bjola, 2012; Cifrovaya diplomatiya SSHA;
U.S. Departament Of State, 2010; U.S. Departament
Of State, 2015) дає підстави зробити висновок, що
цифрові технології МК виводять публічну дипломатію на новий рівень – цифрову дипломатію як
інноваційний спосіб ведення дипломатичної діяльності. Все це зумовлює актуальність тематики
дослідження.
Формулювання цілей (мети) статті. Мета
статті – розглянути цифрову дипломатію як форму публічної дипломатії, інструмент масової комунікації в публічному управлінні.
Виклад основних результатів дослідження та їх обґрунтування. Досліджуючи цифрову
дипломатію в публічному управлінні, варто звер6

нутися до формування та реалізації публічної дипломатії США.
Зазначимо, що публічна дипломатія США
проводиться державними і навколодержавними
структурами і ґрунтується на сукупності МК,
публічної та громадської дипломатії. При цьому
особлива увага приділяється іноземній аудиторії, навчанням іноземних студентів (культурна
дипломатія), освітнім грантам, програмам міжнародних обмінів, інформаційної протидії міжнародному тероризму, зовнішньополітичним опонентам США (Stengel, 2014).
Серед інструментів публічної дипломатії
США найбільш ефективним є вища освіта США
як лідера у світі за кількістю студентів-іноземців.
На думку заступника держсекретаря США з питань громадської дипломатії та звʼязків з громадськістю Річарда Стенгела, вища освіта є одним з
головних американських активів, освітні інститути США – лабораторіями демократії, а знання англійської мови необхідне для успіху в глобальній
економіці (Stengel, 2014).
Слід зауважити, що в публічній дипломатії
США при здобутті американської вищої освіти
Держдепартамент особливу увагу приділяє програмам міжнародних обмінів – проєктам для майбутніх лідерів (стипендії Fulbright, the International
Visitor Leadership Program, the Future Leaders
Exchange – FLEX program, The Kennedy-Lugar
Youth Exchange and Study -YES program, American
Council of Young Political Leaders – ACYPL, Study
of the US Institutes for Student Leaders – SUSI,
International Leaders in Education Program – ILEP /
IREX, Hubert H. Humphrey Fellowship). Додатково розроблені спеціалізовані програми для
різної аудиторії: зарубіжних письменників, бізнесменів, жінок, учителів та ін. (The International
Writing Program (IWP), Salzburg Global Seminar,
FORTUNE / US State Department Global Womenʼs
Mentoring Partnership, Teaching Excellence and
Achievement Program (TEA) / IREX). Як результат випускниками американських програм обміну є 75 нобелівських лауреатів і 450 глав держав
(Bureau of educational).
Крім того, Держдепартамент США в багатьох
країнах світу підтримує масове дистанційне навчання (т. Н. Massive open online courses – MOOCs)
з різної тематики – від підприємництва до інжинірингу (т. Н. Science, technology, engineering and
mathematics – STEM). При цьому провайдерами є
такі освітні платформи, як Coursera, edX, Udacity,
Open CourseWare (Bureau of educational; the U.S.
Department of State. MOOC camp).
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Великий вплив на публічну дипломатію США
справляє не тільки зовнішня політика США, а й
національний бренд США. Для формування національного бренда США залучено як бізнесспільноту, так і Американську торгову палату
(AmCham з представництвами в 108 країнах) з
культурними інститутами (МакДоналдс, Дісней,
Голлівуд, Смітсонівський інститут і Карнегі-хол)
(Wang, 2017).
Відзначимо, що, незважаючи на розвиток пуб
лічної дипломатії у сучасному суспільстві, класична дипломатія продовжує зберігати свої базові функції та інститути, тобто мирними засобами
захищати зовнішньополітичні інтереси держави.
Однак з урахуванням впливу сучасних соціальних, політичних, економічних і технологічних
процесів, форми та методи класичної дипломатії
трансформуються. Так, бурхливий розвиток засобів МК на початку XXI ст. стало причиною посилення інформаційної взаємодії і перетворення
інформації у важливий політико-економічний ресурс (Барышников, 2012, с. 121–128). Все це дає
підстави припустити якісні зрушення, які можуть
статися у змісті і призначенні самого феномену
«дипломатія».
Таким чином, під впливом глобалізації та засобів МК зародилася особлива форма дипломатії –
так звана «цифрова дипломатія» (Baryshnikov,
2011, р. 78–79). Якщо порівнювати з класичною
дипломатією, то цифрова дипломатія ставить перед собою більш широкі цілі – зміцнення дружніх звʼязків і встановлення співпраці між людьми
в різних країнах (Цветкова, 2011; Under Secretary
of State, 2011).
Цифрова дипломатія в США отримала розвиток при адміністрації Джорджа Буша-молодшого
в 2002–2003 рр. У цей час було започатковано
масове перенесення традиційних радіо- і телеканалів міжнародного мовлення в інтернет. Відтоді
цифрову дипломатію можна назвати «цифровою»
версією публічної дипломатії (Дипломатія Web
2.0), тобто зʼявився спосіб впливу на зарубіжну
аудиторію і міжнародну ситуацію за допомогою
новітніх засобів МК та сучасних інформаційних технологій (Цветкова, 2011; Advancing U.S.
foreign policy; Bjola; Cifrovaya diplomatiya SSHA).
Із цього часу цифрова дипломатія США починає застосовувати соціальні мережі в дипломатичній практиці уряду країни. Починається
цифрове забезпечення взаємодії американських
дипломатів із зарубіжними користувачами інтернету (IT Strategic Plan, 2010). Завдяки засобам МК до дипломатичної практики починають
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долучатися широкі верстви населення. Цифрова
дипломатія як інструмент МК стає одним з напрямів у публічному управлінні. Для активізації своєї політики Держдепартамент США став
використовувати потенціал впливу цифрової
сфери інтернету на користувачів персональних
компʼютерів і власників мобільних телефонів
(U. S. Departament Of State, 2010; U.S. Departament
Of State, 2015; World Internet Usage, 2011; Zaharna,
2009).
Таким чином, цифрова дипломатія, по суті, являє собою технологічний інструмент. Можна припустити, що в основу цифрової дипломатії США
покладено ідейні підстави – цінність демократії і
ліберальних свобод. Їх ефективно втілює інформаційна політика Гугл, Фейсбук, Твітер та інших
компаній американської інтернет-індустрії. На
думку американського аналітика із зовнішньої
політики пані Слотер (Anne-Marie Slaughter), держави, що володіють розгалуженими інформаційними каналами і комунікаціями, здатні визначати
глобальний порядок денний (Slaughter, 2009).
Цифрову дипломатію як інструмент масової
комунікації в публічному управлінні з часткою
ймовірності можна прирівняти із зовнішньополітичним аналогом електронного уряду. При цьому
цифрова дипломатія може ефективно створювати
позитивний імідж країни, налагоджувати позитивні союзні відносини онлайн, інформаційно та
психологічно впливати на зарубіжну аудиторію
для досягнення необхідного результату та ін.
У звʼязку із цим можна навести приклад висловлювання про значення мережі «Інтернет»
автора стратегії публічної дипломатії НАТО Стефані Бабст: «Всесвітня павутина» відіграє в XXI
столітті приблизно ту саму роль, що форум для
стародавніх римлян з тією різницею, що наш «форум» глобальний і віртуальний. Сьогодні він дає
змогу людям усієї планети спілкуватися з друзями, шукати роботу, просувати власний бізнес або
організовувати ралі. Але це не все. Соціальні медіа – Фейсбук, Твітер або відеохостинговий сайт
«Ютуб» – все більшою мірою стають інструментами впливу звичайних людей, їх користувачів на
міжнародну політику… Як ставиться до цих процесів НАТО? Безумовно, НАТО не просто сторонній спостерігач у глобальному онлайновому
світі. Ми були свідками появи цього феномену і
визнаємо його величезні можливості. Ми маємо
намір всіляко підтримувати його і хочемо стати активними учасниками цифрового світу. При
цьому ми усвідомлюємо, що кіберпростір несе в
собі певні ризики і виклики, що користування со-
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ціальними мережами повинно йти рука об руку
з дотриманням фундаментальних демократичних
правил» (Babst).
Серед фахівців засобів МК існує термінологія,
яку використовують для спілкування за допомогою мережі «Інтернет», а саме: публічна дипломатія Web 2.0 (Public diplomacy Web 2.0), цифрова
дипломатія (digital diplomacy), інтернет-дипломатія (Internet diplomacy), дипломатія соціальних
мереж (Twitter diplomacy) (Барышников, 2012,
с. 121–128; Цветкова, 2011, с. 109–122). Вони визначають цифрову дипломатію як механізм впливу на зарубіжну аудиторію за допомогою засобів
МК (Potter, 2002).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що здійснений аналіз особливостей цифрової
дипломатії як інструменту масової комунікації у
сфері публічного управління в умовах суспільного

розвитку дав змогу охарактеризувати її як структурну складову сучасної публічної дипломатії.
Сучасний глобальний розвиток засобів МК,
масове використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють інтенсивний розвиток цифрової дипломатії як інструменту МК у сфері публічного управління.
У цифровій дипломатії все частіше використовуються інститути неурядових організацій,
бізнес-спільноти як всередині країни, так і для
інших держав. При цьому виникає небезпека
втрати державою повного контролю над реалізацією зовнішньої політики та національних
інтересів.
Проблеми використання так званої «цифрової
дипломатії» в умовах глобалізації багато в чому
залишаються частиною конʼюнктурного політичного дискурсу і потребують подальшої наукової
розробки.
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