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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Віртуальна дипломатія» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» з напряму підготовки – 0302 міжнародні відносини, спеціальності 

- 6.030402 – міжнародна інформація. 

Предметом навчальної дисципліни є 1) базові засади віртуальної дип-

ломатії у сучасних теоріях міжнародних відносин; 2) типологія віртуального 

представництва у системі міжнародних відносин; 3) з’ясуванню особливості 

функціонування віртуальної дипломатії різновеликих акторів міжнародних ві-

дносин; 4) особливості здійснення Інтернет-комунікації посольства держави 

закордоном; 5) концепція позиціонування дипломатичного представництва 

держави за кордоном у соціальних медіа. 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародної ін-

формації та її зв’язок з іншими дисциплінами: навчальна дисципліна «Вірту-

альна дипломатія» є однією із ключових складових комплексної підготовки 

бакалаврів спеціальності «Міжнародна інформація». Навчальна дисципліна 

«Віртуальна дипломатія» базується на циклі дисциплін фундаментальної, ма-

тематичної та природничо-наукової підготовки, зокрема «Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних відносинах», «Аналіз зовнішньої політи-

ки» та циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема «Вступ 

до спеціальності "Міжнародна інформація"», «Теорія та практика комуніка-

ції», «Масова комунікація». 

Дисципліна складається з двох змістових модулів.  

Перший присвячений вивченню поняття та базових засад віртуальної дип-

ломатії у сучасних теоріях міжнародних відносин, аналізу типології віртуаль-

ного представництва у системі міжнародних відносин, з’ясуванню особливос-

тей функціонування віртуальної дипломатії США, ФРН, Канади та Великої 

Британії. 

Другий – безпосередньо організації діяльності дипломатичної служби 

Франції, Фінляндії, Польщі, РФ, Держави Ізраїль та Японії у сфері віртуальної 

дипломатії, практичній реалізації зовнішньополітичного курсу України за до-

помогою використання комунікативних Інтернет-технологій. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із особливостями викорис-

тання віртуальної дипломатії у зовнішньополітичній практиці провідних дер-

жав світу задля узагальнення перспектив розвитку віртуальної дипломатії 

України. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є розвиток практичних 

здібностей використання сучасних комунікативних Інтернет-технологій для 

забезпечення діяльності зовнішньополітичних установ. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- концепції та методологічні підходи до поняття віртуальна дипломатія; 

- практику віртуальної дипломатії США; 

- особливості роботи зовнішньополітичного відомства Канади у мережі 

Інтернет; 

- принципи віртуальної дипломатії Великої Британії; 

- культурно-політичні характеристик віртуальної дипломатії Федератив-

ної Республіки Німеччини; 

- змістовні особливості віртуальної дипломатії Франції, Фінляндії та Рес-

публіки Польща; 

- особливості функціонування віртуальної дипломатії РФ; 

- віртуальні проекти Держави Ізраїль та Японії релевантних для роботи з 

різними цільовими групами; 

- перспективи розвитку віртуальної дипломатії України; 

вміти: 

- формулювати основні завдання інформаційно-аналітичної роботи у між-

народних відносинах; 

- проводити інформаційний пошук, аналіз змісту документів та аналітико-

синтетичну обробку інформації, формувати підсумковий документ; 

- аналізувати та оцінювати ефективність здійснення комунікації через веб-

сайти посольств держави закордоном; 

- аналізувати особливості функціонування інформаційного поля посольст-

ва держави закордоном; 

- формувати стратегію здійснення Інтернет-комунікації посольства дер-

жави закордоном; 

- формувати концепцію позиціонування дипломатичного представництва 

держави за кордоном у соціальних медіа; 

- аналізувати та розробляти концепцію роботи з негативними відгуками 

про діяльність посольства держави закордоном; 

- формувати пропозиції щодо управління веб-сайтом посольства держави 

закордоном. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити 

ECTS. Зокрема: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., самостійна ро-

бота – 52 год. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 
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3. Засоби діагностики успішності навчання та методи оцінювання 

3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: тематичних 

досліджень, підготовки аналітичних документів, групової роботи, опитування у 

різних формах. 

3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, 

кейси, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи самостійну роботу. 

3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: проектної 

практичної роботи; написання практичної роботи, рольових ігор, аналізу ситу-

ацій роботи дипломатичних установ, порівняльного аналізу їх комунікаційної 

політики. 
3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання те-
оретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність методоло-
гії у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість пропози-
цій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних проблем 
теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) включає: якіс-
ну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифіка-
ція шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути 
(25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%). 
Курс складається з двох змістових модулів. 

Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання де-

тально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при креди-

тно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1. ПОНЯТТЯ ТА БАЗОВІ ЗАСАДИ ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У 

СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ          (10 год.) 

Сучасні підходи до розуміння зовнішньої політики. Правові засади та 

порядок організації діяльності дипломатичної служби. Поняття віртуальної 

дипломатії. Матриця віртуальної дипломатії. Суть та завдання віртуальної ди-

пломатії. Концептуальна основа віртуальної дипломатії. Загальний підхід до 

розуміння віртуальної дипломатії. Структурно-функціональний підхід. Ефект 

«інформаційної візуалізації». Напрями дослідження Інституту миру США у 

сфері віртуальної дипломатії. 

ТЕМА 2. ТИПОЛОГІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У СИСТЕМІ МІЖНАРОД-

НИХ ВІДНОСИН         (7 год.) 
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Діяльність європейської організації «DiploFoundation» у сфері віртуаль-

ної дипломатії. Поняття «віртуальний посол». Віртуальне посольство та його 

функції. Веб-сайт дипломатичного представництва. Особливості здійснення 

дипломатичного веб-менеджменту. 
 

ТЕМА 3. ВІРТУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ США      (8 год.) 

Програма США «Цифровий уряд». Стратегічний план застосування ін-

формаційних технологій у дипломатичній діяльності США у 2006 – 2010 ро-

ках. Структурні підрозділи Державного департаменту та посольств, які займа-

ються практичною реалізацією завдань віртуальної дипломатії. Віртуальні ди-

пломатичні представництва США.  
 

ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

НІМЕЧЧИНИ         (8 год.) 

Стан розвитку та заходи реформування у сфері медійного закордонного 

представництва. Головні положення концепції віртуальної дипломатії ФРН. 

Тематичні веб-сайти ФРН для розвитку та підтримки двосторонніх відносин, 

економічних та культурних зв’язків. Діяльність організації «DasCorps». 
 

ТЕМА 5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ КАНАДИ І ВЕЛИКОЇ 

БРИТАНІЇ         (16 год.) 

Стратегія е-дипломатії Великої Британії. Просвітницькі, інформаційні, 

культурологічні та іміджеві програми країни у мережі Інтернет. Функціону-

вання інтерактивної мережі зовнішньополітичного відомства. Програма «i-

visa». Програма «i-con». Програма «UKTI». Структурні підрозділи Міністерст-

ва закордонних справ та співдружності націй Великої Британії, на які покладе-

но реалізацію завдань е-дипломатії. Діяльність зовнішньополітичного відом-

ства Канади у сфері віртуальної дипломатії. Публічна дипломатія: онлайн пос-

луги. Віртуальний торгівельний уповноважений. Програма «Паспортні питан-

ня у режимі онлайн». Структурні підрозділи МЗС Канади створенні для реалі-

зації завдань віртуальної дипломатії. 
 

Змістовий модуль 2 ВІРТУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯ-

ЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ 

ТЕМА 6. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ФРАНЦІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ 

           (9 год.) 

Концепція віртуальної дипломатії Франції: традиційний та інтерактив-

ний підхід. Функціонування веб-сайту МЗС Франції. Проект МЗС Франції 

«Франкофонія» як інструмент віртуальної дипломатії. Діяльність МЗС Фін-

ляндії у мережі Інтернет. Проекти МЗС Фінляндії для роботи з різними цільо-

вими групами. 
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ТЕМА 7. ОНЛАЙН ДІЯЛЬНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ ТА 

ЯПОНІЇ          (8 год.) 

Діяльність структурних підрозділів МЗС Держави Ізраїль у сфері вірту-

альної дипломатії. Інформаційні листи та проект «Онлайн курси Посла Ізраї-

лю» МЗС Держави Ізраїль. Онлайн курс МЗС Держави Ізраїль «Коментар до 

події». Формування іміджу Японії у глобальній інформаційній мережі. Функ-

ціонування веб-сайту МЗС Японії. Іміджеві програми Японії у мережі Інтер-

нет. 
 

ТЕМА 8. ПЕРСПЕКТИВИ ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА       (15 год.) 

Діяльність МЗС Російської Федерації у мережі Інтернет. Функціону-

вання веб-сайту зовнішньополітичного відомства. Структурні підрозділи МЗС 

Росії у сфері віртуальної дипломатії. Інформаційні ресурси МЗС РФ. Концеп-

ція віртуальної дипломатії Польщі. Іміджеві програми Польщі у мережі Інтер-

нет. 
 

ТЕМА 9. ВІРТУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНИ          (16 год.) 

Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності. Програм-

но-інституціональне забезпечення зовнішньої політики України. Програма 

«Інвестиційний імідж України» від 17 серпня 2002 року. Державна програма 

забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки. 

Державна програма формування позитивного міжнародного іміджу України на 

2007-2010 роки. Законодавчі акти України у сфері сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 

політики України в режимі онлайн. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у практиці Міністерства закордонних справ Украї-

ни. Функціонування підрозділів МЗС, до компетенції яких віднесено роботу з 

Інтернет-ресурсами. 
 

ТЕМА 10. ПРАКТИКА ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖА-

ВИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ       (7 год.) 

Аналіз веб-сайтів дипломатичних місій України. Характеристика веб-

сайтів іноземних дипломатичних представництв в Україні. Визначення пара-

метрів контенту веб-сайту дипломатичного представництва держави за кордо-

ном. Рейтинг та змістовне наповнення веб-сайтів посольств України за кордо-

ном. Забезпечення геополітичної ідентифікації України засобами віртуальної 

дипломатії. Перспективи використанні віртуальної дипломатії у зовнішньопо-

літичній діяльності України. 
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