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СОЦІАЛьНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ЗДІЙСНЕННЯ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ
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чорноморський національний університет імені петра Могили

у статті проаналізовано значення соціальних мереж як базового інструменту дипломатії у кіберпросторі. 
зокрема, автори розглядають теоретичні підходи до вивчення появи та формування соціальних мереж, 
а також доводять, що соціальні мережі сприяють ефективнішому обмінові думками між політиками та 
громадянським суспільством, підвищують здатність дипломатів збирати інформацію, аналізувати, про-
гнозувати та реагувати на події.
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постановка проблеми. поява соціальних  
мереж у мережі internet на початку  

2000-х рр. започаткувала новий етап розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій (далі – 
ікт), що характеризувався масовим переходом 
громадян із просто мережі в соціальні мережі, 
а вся громадськість поділилась на дві категорії: 
internet-мережеву і телеглядачів, при цьому 
друга категорія може осмислювати події, але не 
може їх обговорювати, а перша – активно реа-
гує на інформацію і вступає в політичний діалог.
за таких умов розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологійнайбільшого поширення набула 
комунікація через неформальні контакти, які за-
вдяки розвитку мережі internet трансформува-
лись у віртуальні товариства, що сприяло вико-
ристанню соціальних мереж у сфері зовнішньої 
політики та дипломатії.

Аналіз досліджень та публікацій. досліджен-
ню питання соціальних мереж як ефективного 
ресурсу здійснення цифрової дипломатії присвя-
чені праці як зарубіжних, так і вітчизняних на-
уковців, а саме з. Бжезинського, Г. кіссінджера, 
р. кеохейна, а. лінченко, н. піпченко, М. рижко-
ва, М. розумного, Є. тихомирової, н. цвєткової, 
о. Шевчука, Г. яригіна. Більшість зазначених 
вчених репрезентують політологічний погляд на 
цифрову дипломатію, розглядаючи її виключно 
у сфері міжнародних відносин. значно менше 
науковців досліджують цифрову дипломатію як 
складний комунікаційний процес, який об’єднує 
декілька суб’єктів інформаційної взаємодії.

Метою статті є аналіз ролі соціальних мереж 
як ефективного інструменту здійснення цифро-
вої дипломатії.

Виклад основного матеріалу. підґрунтям для 
формування соціальних мереж стали такі internet-
сервіси, як чати, форуми та віртуальні спільноти, 
які в середині 90-х рр. хх ст. та на початку ххі ст. 
активно розвивались, створюючи передумови для 
появи глобальних соціальних мереж. 

для розуміння концепту соціальної мере-
жі розглянемо загальновживані терміни «чат», 
«internet-форум», «віртуальні спільноти», які 
характеризують застосування сучасних internet-
технологій у зовнішньополітичній діяльності між-

народних акторів. зокрема, чат – ресурс у мережі 
internet, який дає змогу користувачам спілкува-
тись у режимі онлайн; internet-форум – ресурс 
для обговорення політичних, соціальних, куль-
турних або екологічних тем у режимі офлайн; 
віртуальні спільноти – ресурс, створений для 
обговорення однієї або суміжних тем у режимі 
онлайн або офлайн. 

розвиток сучасних технологій спричинив 
об’єднання internet-сервісів в єдине ціле – соці-
альну мережу, яка дозволяє не лише здійснювати 
ефективну міжособистісну комунікацію, а й при-
водить до появи глобальних громадських груп, 
для яких державні кордони не є більше стри-
мувальним чинником. завдання таких internet-
сервісів полягає в тому, щоб забезпечити корис-
тувачів усіма можливимшляхами взаємодії один 
з одним – відео, чати, зображення, музика, бло-
ги тощо. вперше подібна схема побудови сайту 
була використана у 1995 р. при створенні аме-
риканського веб-сайту classmates.com для пошу-
ку однокласників та друзів. через десять років, 
у 2005 р., успіх Myspace привів до швидкого по-
ширення соціальних мереж і збільшення їхньої 
популярності серед користувачів [3].

теорія цифрової дипломатії як складової по-
літичної культури та взаємодії почала формува-
тися наприкінці хх – на початку ххі століття, 
у той час, коли світова громадськість усвідомила 
важливість впровадження нових ефективних ме-
тодів дипломатії, які виходили б за межі офіцій-
них політичних інститутів. цифрову дипломатію 
вважають досягненням зовнішньої політики Ба-
рака обами, станом на 2013 рік у мережі facebook 
нараховувалося близько 300 сторінок, які репре-
зентують численні держустанови СШа, також 
існують віртуальні представництва в youtube, 
tumblr і flickr на 11 мовах, сумарна аудиторія 
всіх акаунтів і блогів становить близько 20 міль-
йонів чоловік. цю систему координують при-
близно 150 співробітників держдепартаменту 
і 900 фахівців за межами СШа [4].

використання соціальних мереж у диплома-
тичній діяльності держав дозволяє впливати на 
широке коло споживачів інформації, що ство-
рює переваги для країн на міжнародному рівні, 
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оскільки дипломатична інформація здатна оми-
нати внутрішні державні фільтри, вона пода-
ється у «чистому» вигляді, а не як переказ із 
вуст третіх осіб. комунікативнийпотенціал соці-
альних мереж у контексті цифрової дипломатії 
посилюється тим, що власники аккаунтів одно-
часно виступають як постачальники інформації, 
як споживачі інформації та як розповсюджу-
вачіінформації. важливою перевагою twitter-
дипломатії та facebook-дипломатії є робота 
з цільовими групами для створення сприятливо-
го політичного середовища з метою просування 
національних інтересів, попередження кризових 
ситуацій, вирішення суспільних проблем, дослід-
ження громадської думки тощо.

у рамках цифрової дипломатії використо-
вуються соціальні мережі, блоги і подібні медіа-
майданчики у глобальній мережі. в електронній 
дипломатії беруть участь державні відомства, 
в першу чергу зовнішньополітичні, урядові орга-
ни, а також неурядові організації, чия діяльність 
пов’язана з реалізацією зовнішньополітичного 
порядку. Головні цілі цифрової дипломатії про-
сування зовнішньополітичних інтересів, інформа-
ційна пропаганда через internet-телебачення, со-
ціальні мережі та мобільні телефони, спрямована 
на масову свідомість і політичні еліти [6, с. 81].

дослідник цифрової дипломатії л. пермякова 
виділяє кілька загальних напрямків, де цифрова 
дипломатія як ресурс зовнішньополітичного ві-
домства особливо ефективна:

– здійснення публічної дипломатії при 
встановленні контактів із онлайн-аудиторією 
та формуванні нових інструментів комунікації 
(забезпечує можливість звернення безпосеред-
ньо до цільової аудиторії з конкретними повідо-
мленнями);

– електронна дипломатія сприяє налаго-
дженню діалогу у форматі «громадянин-грома-
дянин, людина-людина», який може бути ініці-
йований як самими учасниками громадянського 
суспільства, так і державою, що може виконува-
ти функції модератора діалогу;

– у галузі управління інформацією, в тому 
числі накопиченими знаннями та досвідом: аку-
мулювання й аналіз колосального обсягу інформа-
ції, що може бути з успіхом використаний у по-
літичних прогнозах і стратегічному плануванні;

– здійснення консульської діяльності: об-
робка та підготовка візової документації, пря-
мі контакти з громадянами, які перебувають за 
кордоном;

– при виникненні надзвичайних ситуацій: 
використання ікт для здійснення екстреного 
зв’язку з посольством держави за кордоном [7].

Сучасні українські дослідники л. літра 
та Ю. кононенко у праці «твітер-дипломатія.  
як новітні технології можуть посилити міжна-
родні позиції україни?» виокремлюють три пе-
реваги цифрової дипломатії:

1) twitter-дипломатія призвела до революції 
в царині дипломатичних відносин, забезпечивши 
доступ до ширшої аудиторії, а також охопив-
ши всі рівні піраміди ледераха. власне пірамі-
да представляє три рівні дипломатії: найвищий 
рівень лідерства, представлений військовими 
та політичними керівниками, а також офіційни-
ми дипломатами; середній рівень – це журна-

лісти та представники академічних інституцій; 
нижчий рівень представляють пересічні грома-
дяни та лідери на рівні місцевих громад;

2) twitter-дипломатія суттєво поліпшує 
взаємозв’язки в усьому світі та надає диплома-
там і міністерствам закордонних справ інстру-
менти для побудови власних систем електронних 
комунікацій із закордонними підрозділами, а та-
кож посольств із консульствами;

3) інструменти twitter-дипломатії дуже 
практичні та економні. використання соціаль-
них мереж дозволяє створювати органи реагу-
вання на надзвичайні ситуації. одним із наочних 
та успішних прикладів такої ініціативи була 
кампанія «texthaiti», започаткована одразу піс-
ля землетрусу на Гаїті та поширена у соціальних 
мережах. у підсумку кампанія допомогла зібрати 
понад 30 мільйонів доларів впродовж лише трьох 
тижнів для надання допомоги постраждалим від 
землетрусу. окрім того, засоби е-дипломатії над-
звичайно успішно використовуються у кризових 
ситуаціях. яскравим прикладом можна вважати 
ситуацію під час Сирійської кризи, коли посол 
СШа роберт форд був змушений закрити по-
сольство у дамаску з міркувань безпеки, але за 
допомоги соціальних медіа не залишився осто-
ронь подій у країні та продовжив свою дипло-
матичну місію. так посол опублікував на сто-
рінці посольства в мережі facebook супутникові 
знімки танків, що вели наступ на міста, а також 
пожеж на газопроводах, що викидали в повітря 
токсичні гази [5].

за останні кілька років посольства у всьому 
світі стабільно передбачають застосування соці-
альних медіа в їхніх комунікаційних стратегіях, 
зокрема для налагодження контакту із жителя-
ми тих країн, де вони працюють. прикладом слу-
гує китайська версія мережі twitter – «weibo», 
де посольство канади розміщує в середньому 
20-30 повідомлень на тиждень, котрі охоплюють 
широку палітру китайсько-канадських відносин: 
отримання візи; процедура імміграції; підвищен-
ня конкурентності бізнесу; дискусії про їжу; ін-
формація про навчання в канаді; канадські спо-
соби вимірювання забруднення повітря і под.

хоча такий тип цифрової взаємодії став 
основою сучасної дипломатії, але все ще пріо-
ритетними джерелами отримання інформації 
для посольства залишаються традиційні зМі. 
twitter – лише один із багатьох засобів, яки-
ми дипломати послуговуються для спілкування 
у політичних цілях із громадянами приймаючої 
країни [1]. так, соціальна мережа twitter стала 
новим способом спілкування зі світовими ліде-
рами та каналом їхньої комунікації між собою.  
це явище отримало назву «twitter-дипломатія», 
або «twiпломатія» [10]. воно виникло у вигляді 
реакції традиційної публічної дипломатії на ре-
волюцію, спричинену соціальними медіа. вико-
ристання соціальної мережі й сайту мікроблогів 
twitter главами держав, міністрами закордон-
них справ, дипломатами та іншими політични-
ми гравцями належить до далекосяжних і ефек-
тивних альтернатив здійснення дипломатичної 
діяльності. twitter допомагає їм спілкуватися 
та налагоджувати особистий контакт із дуже 
широкою аудиторією, молоддю, журналістами, 
що в реальному житті фізично неможливо [10].
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twitter дає змогу, по-перше, главам держав, 
урядів, міністрам закордонних справ транслюва-
ти інформацію про повсякденну діяльність по-
стійно зростаючій internet-аудиторії та почути 
думки, зауваження, пропозиції світової спільно-
ти; по-друге, громадянам, журналістам отримати 
безпосередній доступ до політичних лідерів. ко-
жен бажаючий може надіслати запитання полі-
тикові на twitter.

Соціальні медіа роблять процес формуван-
ня міжнародної політики прозорішим та більш 
відкритим для світової аудиторії, розкрива-
ючи ключових гравців та їхню роль у цьому 
процесі,одночасно даючи змогу урядам миттєво 
контактувати із глобальною спільнотою. twitter 
має два позитивних аспекти впливу на зовнішню 
політику: 1) сприяє корисному обмінові думками 
між політиками й громадянським суспільством; 
2) підвищує здатність дипломатів збирати ін-
формацію, аналізувати, прогнозувати, управляти 
та реагувати на події [2].

twitter застосовують у різноманітних і епі-
зодичних ситуаціях під час дипломатичної ко-
мунікації – від дружніх заяв про двостороннє 
співробітництво до скупих обмінів ввічливістю 
та дипломатичних «шпильок», а також для ви-
падкових повідомлень.

завдяки соціальним медіа дипломат потрапляє 
у якісно новий вимір, отримуючи канал доступу 
до зовнішнього світу – і для взаємодії з ним, і аби 
його почути. профіль диппредставника у соціаль-
ній мережі – це спосіб спілкування і з журналіс-
тами також, що дає змогу їм оперативно отримати 
інформацію, коментарі, спростування, домовити-
ся про інтерв’ю. twitter – часто першоджерело 
отримання останніх новин та думок громадянськ 
ого суспільства з цього приводу [10].

Соціальні мережі як особливий тип internet-
комунікації можуть бути використані в зовнішній 
політиці для просування зовнішньополітичних 
інтересів міжнародних акторів, позиціонування 
держави на світовій арені, забезпечення діяль-
ності країни у сфері зовнішньої політики шля-
хом установлення діалогу і здійснення впливу 
на світову громадськість за допомогою комплек-
су заходів політичного, економічного, освітнього 
й культурного характеру. поєднання традиційної 
зовнішньополітичної діяльності із сучасними ко-
мунікативними технологіями зумовлює скоорди-
новану роботу урядових і неурядових структур 
з управління сприйняттям зарубіжними аудито-
ріями внутрішньої і зовнішньої політики країни, 
її політичних цінностей та іміджу на міжнародній 
арені. також соціальні медіа можуть бути вико-
ристані для запобігання кризовим ситуаціям або 
управління ними, для вирішення регіональних 
або національних проблем, що сприятиме ефек-
тивній взаємодії акторів міжнародних відносин. 

варто відмітити, що дипломатичні служби 
більшості країн світу обирають соціальну мережу 
в залежності від країни перебування. наприклад, 
посольство фрн в україні має свою сторінку 
у facebook. Сторінка містить багато інформації 
щодо діяльності посольства, однак є і ввічливе 
застереження, що інформацію про отримання віз 
можна отримати в посольстві, а не із повідомлень 
у facebook. Більшість повідомлень стосуються 
гуманітарної співпраці між нашими країнами, 

повідомлення про різні конкурси та культурні 
події. до порівняння, сторінка у facebook по-
сольства фрн у росії містить більше інформації 
політичного та економічного змісту. 

варто зауважити, що посольство німеччини 
в Москві має власну сторінку у іншій соціальні 
й мережі – вконтакте. це російська соціальна ме-
режа, саме тому дипломатична установа звернула 
увагу на неї. Сторінка містить багато інформації 
про різноманітні культурні заходи, які проводить 
установа. а у кнр посольство фрн має власну 
сторінку у китайській соціальній мережі – сервіс 
мікроблогів weibo. цей сервіс мікроблогів обраний 
не випадково, адже в кнр не працює facebook. 
Сторінка дипломатичної установи фрн також 
містить інформацію про гуманітарний напрям 
співпраці, культурні проекти тощо.

зовнішньополітичні відомства різних країн, 
їх дипломатичні представництва та культурні 
центри з метою поширення офіційної урядової 
інформації, координації роботи різних структур, 
надання онлайн-послуг, спілкування із цільовими 
групами різних країн можуть використовувати 
такі переваги соціальних медіа, як мультимедій-
ність, персоналізація та інтерактивність. зокрема 
мультимедійність можна забезпечити за допомо-
гою об'єднання візуальних, звукових і друкова-
них ефектів; персоналізацію – через розміщення 
необхідної інформації для конкретних цільових 
груп або зацікавлених індивідуумів; інтерактив-
ність дає змогу здійснювати діалог без посеред-
ників для підтримки зворотного зв'язку, забез-
печуючи, таким чином, прямий доступ уряду до 
населення й населення до влади [9].

Міжнародна internet-комунікація у вимірі со-
ціальних медіа як інструменту зовнішньополі-
тичної діяльності дозволяє не лише інформувати 
проуспіхи та досягнення урядових інституцій, але 
й здійснювати «максимально приховане маніпу-
лювання» громадською думкою для тиску на орга-
ни влади або організацію різноманітних виступів. 
на наш погляд, дослідники можуть лише описати 
феномен «соціальних медіа», однак прогнозувати 
його розвиток, а отже й керувати цим процесом 
можна лише у видимій перспективі. Сучасною ак-
сіомою ефективної міжнародної інтернет-комуні-
кації є не тільки поширення і передача інформації 
між елементами політичної системи й між полі-
тичною системою і навколишнім середовищем, а 
й обов'язкове здійснення зворотного зв'язку.

вітчизняні та зарубіжні аналітики стверджу-
ють, що головними завданнями інноваційної зо-
внішньополітичної діяльності є забезпечення вза-
ємодії з громадськістю через internet-простір, 
використання зовнішніх і внутрішніх електронних 
ресурсів, створення внутрішньокорпоративної со-
ціальної мережі, організація тематичних онлайн-
семінарів, відстеження міжнародних інформа-
ційних потоків із метою запобігання соціальним 
і політичним тенденціям, що виникають, своєчас-
ного реагування на кризові ситуації, забезпечення 
координації та супроводу зовнішніх зв'язків дер-
жавних органів влади та приватних компаній [9].

на сучасному етапі цифрова дипломатія ви-
ступає інноваційним методом ведення політичних 
перемовин, але при цьому змінюється основний 
вектор взаємодії: комунікація дипломат-дипло-
мат замінюється комунікацією дипломат-громад-
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ська спільнота. Соціальні мережі, зокрема twitter 
та facebook сприяють залученню до міждержав-
ного діалогу широкої аудиторії, яка відстоює по-
ляризовані інтереси, збільшується рівень досту-
пу до інформації, ступінь її відкритості. також 
новітнім явищем є інтеграція традиційних медіа 
та соціальних мереж, окрім того аканти можуть 
розглядатися як окремі джерела інформації, але 
рівень достовірності інформації в соціальних ме-
режах може варіюватися від низького до високо-
го. дипломатична інформація, поширювана через 
соціальні мережі, оминає численні «інформацій-
ні фільтри», тому в певних кризових ситуаціях 
вона здатна посилювати соціальну напруженість 
або нейтралізувати її.

Висновки. розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій призвів до появи соціальних 
мереж в мережі internet, що стали альтернати-
вою традиційним зМі у виробленні, поширенні, 
обміні та отриманні різної інформації, а в деяких 

характеристиках таких як швидкість поширен-
ня інформації випередили традиційні зМі. Соці-
альні мережі, в тому числі twitter та facebook, 
оптимізують та покращують звичний інстру-
ментарій дипломатичного апарату, роблять його 
гнучкішим і здатним оперативно реагувати на 
виклики часу та місця. Соціальні мережі можуть 
бути ефективним інноваційним засобом здійснен-
ня зовнішньополітичної діяльності, але тільки за 
використання його належним способом. Соціальні 
мережі, зокрема twitter та facebook сприяють 
залученню до міждержавного діалогу широкої 
аудиторії, яка відстоює поляризовані інтереси, 
збільшується рівень доступу до інформації, сту-
пінь її відкритості. Сьогодні цифрова дипломатія 
є інноваційним методом ведення зовнішньополі-
тичних взаємовідносин, змінюючи основний век-
тор взаємодії з комунікації дипломат-дипломат 
на комунікацією дипломат-громадянське сус-
пільство. 
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СОЦИАЛьНЫЕ СЕТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ

Аннотация
в статье проанализировано значение социальных сетей в качестве базового инструмента дипломатии 
в киберпространстве. в частности, авторы рассматривают теоретические подходы к изучению появле-
ния и формирования социальных сетей, а также доказывают, что социальные сети способствуют эф-
фективному обмену мнениями между политиками и гражданским обществом, повышают способность 
дипломатов собирать информацию, анализировать, прогнозировать и реагировать на события.
Ключевые слова: цифровая дипломатия, социальные сети, СМи, киберпространство, internet, twitter, 
facebook.
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social networKs as effective instrument  
of realization of digital diplomacy

summary
the article analyzes the importance of social networks as the basic tool of diplomacy in cyberspace.  
in particular, the authors examine the theoretical approaches to the study of the emergence and formation 
of social networks, and also argue that social networks contribute to a more effective exchange of views 
between politicians and civil society, increase the ability of diplomats to collect information, analyze, pre-
dict and respond to events.
Keywords: digital diplomacy, social networks, mass media, cyberspace, internet, twitter, facebook.


