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Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент «м’якої сили» США. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних 

систем і глобального розвитку. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено визначенню ролі та місця дипломатичного 

компонента «м’якої сили» в зовнішньополітичній практиці Сполучених Штатів 

Америки. У ході дослідження було проаналізовано теорію та практику 

використання «м’якої сили» Сполученими Штатами як інструмента 

дипломатичної роботи, а також здійснено спробу переосмислення американського 

досвіду для удосконалення інструментів позиціонування України за кордоном. 

Беручи до уваги зростаюче значення використання «м’якої сили» багатьма 

державами на міжнародній арені, зростає і практична актуальність дослідження 

цього поняття. 

Приклад США є дуже важливим у згаданому контексті, адже у другій 

половині ХХ ст. дипломатія цієї держави стала однією із найбільш інноваційних 

та динамічних, привносячи як нові поняття до теорії дипломатії, так і здійснюючи 

практичну діяльність за напрямами, які ще навіть не усвідомлювалися іншими 

країнами. Дещо згодом такі напрями діяльності ставали загальновизнаними та 

переймалися дипломатичними службами багатьох держав. Сполучені Штати 

Америки вже після закінчення Другої Світової війни розпочали активні заходи із 

позиціонування цінностей західної демократії, ринкової економіки та 

громадянського суспільства з метою їх засвоєння урядами та громадськістю 

інших держав, що, власне, дозволяло в більшій мірі забезпечувати підтримку 

ними зовнішньополітичних дій США. Такі заходи застосовувалися протягом 

усього періоду «холодної війни», однак не мали комплексного теоретичного 

обґрунтування, тому саме у цій державі на початку 1990-х рр. почалося 
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формування концепції «м’якої сили». У подальшому, положення цієї концепція не 

залишилися лише на рівні академічних дискусій, а після обговорення у Конгресі, 

увійшли до програм політичного керівництва держави та доктринальних 

документів, вплинули на реформування зовнішньополітичних інституцій та 

функціонування дипломатичної служби США, що з різним ступенем 

інтенсивності та вираженості простежувалося, насамперед, за президентства 

Дж.Буша-молодшого та Б.Обами. 

З огляду на суттєві зміни у здійсненні дипломатії США в ХХІ столітті та 

передусім в її конкретних методах, що проявляється, насамперед, у виразному 

окресленні дипломатичного компонента «м’якої сили», заявлена тема, в силу 

своєї великої як теоретичної, так і практичної значимості, потребує детального 

вивчення. 

У дисертації було запропоновано авторську класифікацію компонентів 

«м’якої сили» із виділенням структурно-історичного, політичного, недержавного 

та дипломатичного компонентів «м’якої сили», що дозволяє здійснити 

систематизацію категоріально-понятійного апарату в рамках концепції «м’якої 

сили» та з’ясувати змістовне наповнення кожного із компонентів, передусім 

дипломатичного, що необхідно для подальших теоретичних та практичних 

досліджень, а серед специфічних методів, що належать до дипломатичного 

компонента «м’якої сили», насамперед було детально розглянуто практику 

застосування Сполученими Штатами публічної, культурної, електронної та 

іміджевої дипломатії. Також було запропоновано авторське визначення поняття 

«дипломатичний компонент «м’якої сили» як комплексу відповідних 

дипломатичних методів та засобів, що передбачають безпосереднє застосування 

«м’якої сили» і характеризуються свідомими державними діями, спрямованими на 

покращення сприйняття держави за кордоном. 

У результаті дослідження було удосконалено теоретико-методологічні 

підходи до визначення та дослідження понять «м’яка сила», «жорстка сила», 

зокрема, щодо наявності аспектів «м’якої сили» у засобах зовнішньої політики, 

які є більш характерними для «жорсткої сили», а саме – у військової чи нерідко 
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економічної сили держави; удосконалено визначення критеріїв віднесення 

окремих зовнішньополітичних дій та традиційного дипломатичного 

інструментарію держави до сфери застосування «м’якої сили», шляхом аналізу 

таких дій за критеріями: свідомого чи несвідомого застосування з точки зору 

використання «м’якої сили»; короткострокового чи довгострокового здійснення; 

здійснення державними чи недержавними акторами, – що дозволяє вважати їх 

здійсненими у рамках дипломатичного компонента «м’якої сили»; посилено 

інструментарій для оцінки можливостей застосування методів «м’якої сили» 

різними державами, зокрема визначено необхідні умови для цього, що полягають 

у наявності відповідної доктринальної, інституційної та організаційної бази для 

використання зазначених методів. Набуло подальшого розвитку положення про 

те, що дипломатія Сполучених Штатів Америки є однією із найбільш активних та 

динамічних з точки зору впровадження нових напрацювань з теорії дипломатії та 

інноваційних напрямів дипломатичної практики, які ще не недостатньо активно 

використовуються дипломатичними службами інших країн, зокрема і України; 

твердження, що у період президентства Б.Обами активне застосування США 

методів «м’якої сили» у зовнішній політиці було, свого роду, компенсаторним 

механізмом для покращення іміджу держави, значно погіршеного унаслідок 

переважного використання односторонніх жорстких дій за адміністрації 

Президента США Дж.Буша-молодшого; обґрунтування впровадження новітніх 

(таких як електронна та іміджева дипломатія), розвитку відносно нових (таких як 

публічна та культурна дипломатія) та активного використання в новій якості уже 

традиційних дипломатичних методів у рамках концепції «м’якої сили» та 

доцільності їх комплексного дослідження в форматі дипломатичного компонента 

згаданої концепції. Загалом було встановлено зростання значення 

дипломатичного компонента «м’якої сили» у зовнішній політиці США, що втім 

не означає відмову США від активного використання «жорсткої сили», яке, за 

умови підкріплення «м’якою силою», все ж може бути більш ефективним. 

Ключові слова: США, зовнішня політика, м’яка сила, розумна сила, 

публічна дипломатія, культурна дипломатія, електронна дипломатія. 



5 
 

ABSTRACT 

 

Havrylenko I.I. Diplomatic component of U.S. ‘soft power’ – Manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Political Science (Doctor of 

Philosophy). Specialization 23.00.04 – Political Problems of the International Systems 

and Global Development. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis deals with determining the role and place of the diplomatic component 

of ‘soft power’ in the foreign policy of the United States of America. The research 

analyzed the theory and practice of the use of ‘soft power’ by the United States as an 

instrument of diplomatic work. Additionally, it makes an attempt to rethink the 

American experience for improving the tools of positioning Ukraine abroad. 

Given the growing importance of the use of ‘soft power’ by many states on the 

international scene, the practical relevance of the study of this concept is also growing. 

The example of the United States is very important in this context since, in the 

second half of the twentieth century, the diplomacy of this country has become one of 

the most innovative and dynamic, both introducing new concepts to the theory of 

diplomacy, and exercising practical actions in the domains that were not even realized 

by many other countries. Somewhat later, such actions have become universally 

accepted and used by the diplomatic services of many countries. After the end of the 

Second World War, the United States began applying active measures for the promotion 

of the values of Western democracy, market economy and civil society for the purpose 

of their adoption by governments and the wider public of other states, first of all, of the 

authoritarian ones, this the support by the respective states of the U.S. foreign policy 

actions. Such measures were applied throughout the Cold War period, but they had no 

comprehensive theoretical ground; therefore, the concept of ‘soft power’ began forming 

in the United States in early 1990’ies. Subsequently, the provisions of this concept did 

not fade at the level of academic discussions, but, after discussion in Congress, settled 

in the political programs of the country’s leadership and in the doctrinal documents, 

influenced the reform of the foreign policy institutions and the functioning of the U.S. 
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diplomatic service, and most prominently manifested itself during the presidency of 

G.W.Bush and B.Obama, with a different degree of intensity. 

Given the significant changes in the U.S. diplomacy practice in XXI century, and 

predominantly in its specific methods, which are expressed in a well-defined diplomatic 

component of ‘soft power’, the declared dissertation topic requires a detailed study due 

to its great theoretical and practical significance. 

The dissertation offers the author’s classification of ‘soft power’ components 

which distinguishes the structural-historical, political, non-state and diplomatic 

components of ‘soft power’, thus allowing to systematize the categorical and conceptual 

apparatus within the framework of the concept of ‘soft power’ and to define the content 

of each of the components, primarily of the diplomatic component, which is necessary 

for further theoretical and practical research. The author also suggested the definition of 

the notion ‘diplomatic component of soft power’ as a set of the respective diplomatic 

methods and means that directly connected with the application of ‘soft power’ and are 

characterized by conscious state actions aimed at improving the perception of the state 

abroad. 

Among the specific methods belonging to the diplomatic component of the ‘soft 

power’, the thesis provides a detailed analysis of the U.S. practice in the domain of 

public, cultural, electronic, and image diplomacy. Altogether the potential of ‘soft 

power’ of a state should be measured and used. The United States offer us a bright 

example how all these factors can be combined and used for the benefit of a state. The 

concept of ‘soft power’ promotes a wide range of foreign policy goals of a state, in 

particular, the policy of global leadership, through a combination of diplomatic, 

economic and military potential. The ideology of ‘soft power’ professes the main 

imperative of functioning of any state and its activity in the international arena – the 

protection of national interests in the context of the new structure of foreign influences. 

Public diplomacy, cultural diplomacy, electronic diplomacy and image 

diplomacy, which are considered as the modern non-traditional types of diplomatic 

activity, manifest themselves as methods of ‘soft power’. Public diplomacy can be 

defined as a set of activities undertaken both by central and foreign bodies of foreign 
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relations of a state to study the attitudes and awareness of the foreign public, as well as 

to establish contacts abroad, to improve the image of the country and achieve national 

interests. Cultural Diplomacy is a set of targeted actions aimed at the exchange of ideas, 

information, values, traditions, beliefs and other aspects of culture, to promote 

intercultural understanding. Image diplomacy is an activity aimed at creating and 

maintaining a positive international image and maintaining desired public opinion. 

Public diplomacy remains the leading one among such methods. Currently, the 

State Department effectively manages its own global media empire, reaching over eight 

million people directly through its 600 social media platforms. This provides the State 

Department with the potential for uncensored communication with the mass audience at 

very low prices, as well as the opportunity to listen to this audience. Audience 

segmentation allows sending a variety of messages to various groups of people from 

criticism of terrorism to the soft advancement of scientific excellence in the United 

States. Cultural diplomacy is another method in the framework of the diplomatic 

component of ‘soft power’, but in the United States it is not institutionalized, i.e. in the 

practice of the State Department it is carried out together with public diplomacy, 

although its substantive differences are manifested both at the theoretical level and in 

the practice of other states. 

The most recent method of implementing ‘soft power’ in diplomatic practice is 

electronic diplomacy. Its main goal is not a mere dissemination of information, but also 

the induction of a positive reaction in the audience and the provision of long-term 

contacts. In addition, electronic diplomacy also performs other functions: knowledge 

management, information, and contacts, human resources management, policy planning, 

etc. In general, the U.S. electronic diplomacy activities can be assessed as very active, 

effective and innovative. 

Image diplomacy, as well as public and cultural, aims primarily at creating a 

positive image of the state abroad, and in the diplomatic practice, it is often impossible 

to categorize a specific U.S. action into one of these methods, however, it is possible to 

outline the characteristics of the U.S. image diplomacy – the coordination of all 
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messages sent to external audiences, the shaping of the president’s image and of 

relevant trends in multilateral formats, as well as promotion of American brands. 

The main reasons for the success of U.S. public diplomacy are the following: 

firstly, its purpose is not practical solutions to current problems, rather it is a preventive 

mechanism – the aim is improving the attitude of nowadays youth from other countries. 

The State Department is seeking political dividends in the future, and the second reason 

is that to the implementation of programs of public diplomacy of the United States a 

large number of non-governmental organizations are involved, whose actions are not 

considered as the U.S. government’s actions. 

The study resulted in the refinement of the theoretical and methodological 

approaches to the definition and research of the notions of ‘soft power’ and ‘hard 

power’, in particular regarding the presence of soft power aspects in foreign policy 

actions that are traditionally categorized as ‘hard power’ policy, namely, the military or 

economic power of a state. Another outcome of the study was the improvement of 

defining criteria for labeling a certain foreign policy action of a state as ‘soft power’ 

action, by introducing such criteria and analyzing the action according to them: 

conscious or unconscious application of actions in terms of the use of ‘soft power’; 

short-term or long-term application; implementation by state or non-state actors – this 

allows to consider the actions as implemented within the framework of the diplomatic 

component of ‘soft power’; enhancement of tools for assessing the capabilities of 

different states to apply ‘soft power’ methods, identifying the necessary conditions and 

the potential for their efficient application, expressed in the presence of an appropriate 

doctrinal, institutional and organizational framework for the use of methods within the 

framework of the diplomatic component of ‘soft power’. Generally, the study evidenced 

the growth of importance of the diplomatic component of ‘soft power’ in both the U.S. 

foreign policy and the world as a whole. 

Key words: USA, foreign policy, soft power, smart power, public diplomacy, 

cultural diplomacy, electronic diplomacy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасній дипломатичній практиці 

з’явилася досить велика кількість нових видів діяльності у формі засобів 

культурного, інформаційного чи іншого «м’якого» впливу одних держав світу на 

інші. Такі види діяльності отримали назви «публічної», «культурної», «іміджевої» 

та інших видів новітніх дипломатій, що більш узагальнено, з огляду на спільні 

особливості їх здійснення, часто об’єднуються поняттям «м’яка сила». 

Особливістю сучасної зовнішньої політики багатьох країн світу стало те, що 

навіть вдаючись до засобів «жорсткої сили» (від ультимативної дипломатії, 

економічного тиску, торгівельних воєн, аж до військової агресії), вони поєднують 

їх застосування із «м’якою силою», використовуючи останню на етапі підготовки 

чи паралельно із такими діями для підвищення їх рівня підтримки або для 

пом’якшення негативних іміджевих наслідків. Це передусім підтверджується і 

наслідками збройної агресії Російської Федерації проти України після Революції 

Гідності (анексія Кримського півострова та проголошення сепаратистських 

утворень на території окремих районів Донецької та Луганської областей). У цих 

подіях Росія активно застосовувала і «м’яку силу» – у формі боротьби за статус 

російської мови, заяв про захист етнічно російського та російськомовного 

населення у сусідніх державах, концепції «Русского мира», а також через 

попередню довготривалу підготовчу роботу російських культурних центрів та 

проросійських громадських організацій і політичних рухів в Україні. 

Беручи до уваги зростаюче значення використання «м’якої сили» багатьма 

державами на міжнародній арені, зростає і практична актуальність дослідження 

цього поняття. 

Приклад США є дуже важливим у згаданому контексті, адже у другій 

половині ХХ ст. дипломатія цієї держави стала однією із найбільш інноваційних 

та динамічних, привносячи як нові поняття до теорії дипломатії, так і здійснюючи 

практичну діяльність за напрямами, які ще навіть не усвідомлювалися іншими 
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країнами. Дещо згодом такі напрями діяльності ставали загальновизнаними та 

переймалися дипломатичними службами багатьох держав. Сполучені Штати 

Америки вже після закінчення Другої Світової війни розпочали активні заходи із 

позиціонування цінностей західної демократії, ринкової економіки та 

громадянського суспільства з метою їх засвоєння урядами та громадськістю 

інших держав, що, власне, дозволяло в більшій мірі забезпечувати підтримку 

ними зовнішньополітичних дій США. Такі заходи застосовувалися протягом 

усього періоду «холодної війни», однак не мали комплексного теоретичного 

обґрунтування, тому саме у цій державі на початку 1990-х рр. почалося 

формування концепції «м’якої сили». У подальшому, положення цієї концепції не 

лишилися лише на рівні академічних дискусій, а після обговорення у Конгресі, 

увійшли до програм політичного керівництва держави та доктринальних 

документів, вплинули на реформування зовнішньополітичних інституцій та 

функціонування дипломатичної служби США, що з різним ступенем 

інтенсивності та вираженості простежувалося, насамперед, за президентства 

Дж.Буша-молодшого та Б.Обами. 

З огляду на суттєві зміни у здійсненні дипломатії США в ХХІ столітті та 

передусім в її конкретних методах, що проявляється, насамперед, у виразному 

окресленні дипломатичного компонента «м’якої сили», заявлена тема, в силу 

своєї великої як теоретичної, так і практичної значимості, потребує детального 

вивчення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації», затвердженої Вченою Радою Університету, 

протокол № 12 від 20 червня 2011 р., і науково-дослідної теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка № 11БФ048-01 «Україна в міжнародних інтеграційних процесах». 

Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності 

обраної теми та стану її дослідженості. Мета дослідження полягає у тому, щоб 
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визначити роль та місце дипломатичного компонента «м’якої сили» в 

зовнішньополітичній практиці Сполучених Штатів Америки. 

Для досягнення поставленої мети автором було сформульовано такі 

завдання: 

- з’ясувати місце концепції «м’якої сили» у теорії дипломатії та простежити 

еволюцію цієї концепції; 

- визначити критерії класифікації компонентів «м’якої сили» та окреслити 

місце дипломатичного компонента у такій класифікації; 

- дослідити вплив концепції «м’якої сили» на зовнішньополітичні доктрини 

США; 

- проаналізувати трансформацію інституційного механізму та основних 

методів дипломатії США в контексті реалізації концепції «м’якої сили»; 

- проаналізувати досвід використання Сполученими Штатами Америки 

таких складових дипломатичного компонента «м’якої сили», як публічна, 

культурна, електронна та іміджева дипломатія; 

- з’ясувати особливості та визначити ефективність дипломатичних методів 

та засобів «м’якої сили» США; 

- виробити рекомендації для впровадження методів «м’якої сили» у 

дипломатичній діяльності України. 

Об’єктом дослідження є зовнішньополітична діяльність США. 

Предметом дослідження є дипломатичний компонент «м’якої сили» США, 

який визначається відповідним комплексом дипломатичних методів і засобів та 

інституційних механізмів зовнішньополітичної практики США. 

Методи дослідження визначені специфікою об’єкта й предмета 

дослідження, метою й завданнями дисертації. До методології, використаної в 

дослідженні, передусім слід віднести такі підходи: компаративний, системний, 

структурно-функціональний, інституційний. 

Компаративний підхід дозволив порівняти здійснення дипломатії 

Сполученими Штатами Америки із уявною «типовою» моделлю дипломатії, 

характерною для усіх держав, і, таким чином, визначити специфічні риси та 



15 
 

«нетрадиційні» методи у дипломатії США. Це, у свою чергу, дозволяє 

порівнювати сучасну модель дипломатії, що застосовує новітні дипломатичні 

методи, із традиційною дипломатичною практикою. 

Використовуючи системний підхід, вдалося розглянути такі системи, як 

інституційний механізм дипломатії Сполучених Штатів та система методів 

дипломатії, а також проаналізувати зв’язок цих методів між собою та місце серед 

них методів «м’якої сили». Варто відзначити, що «м’яка сила» держави 

розглядається також як складний багатоелементний концепт, тому використання 

системного підходу дозволило відокремити та розглянути специфічні складові 

«м’якої сили». 

За допомогою структурно-функціонального підходу визначаються 

співвідношення та зв’язки між різними рівнями та складовими частинами 

зазначених систем, зокрема як щодо специфічних дипломатичних методів 

(наприклад, взаємозв’язок культурної і публічної дипломатії), так і щодо певних 

структурних одиниць Державного департаменту як елементів інституційного 

механізму дипломатії США. 

За допомогою інституційного підходу також було проаналізовано діяльність 

зовнішньополітичного відомства США та інших інституцій, що здійснюють 

дипломатичні функції чи залучені до процесу прийняття зовнішньополітичних 

рішень. 

У дослідженні було також використано широке коло інших 

загальнонаукових методів, принципів та підходів, таких як індукція та дедукція 

(наприклад, визначення характеристик дипломатичної системи через роль певного 

конкретного органу такого як Державний департамент чи його структурних 

одиниць і навпаки), аналіз та синтез, спостереження та порівняння, принцип 

історизму (простежується поступове впровадження конкретних методів 

дипломатії), моделювання (створення певної уявної моделі дипломатії США, яка і 

аналізується), термінологічний аналіз та критичний аналіз наукової літератури. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автор 

дисертації на основі залучення та комплексного аналізу широкого кола джерел, 
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значна частина яких раніше не була об’єктом спеціального наукового вивчення, 

здійснив цілісне й всебічне дослідження дипломатичного компонента «м’якої 

сили» США, визначення його ролі та місця у сучасній дипломатичній практиці 

Сполучених Штатів Америки. 

Основними положеннями, які визначають наукову новизну дослідження і 

виносяться на захист, є такі: 

Вперше: 

- запропоновано авторську класифікацію компонентів «м’якої сили» із 

виділенням структурно-історичного, політичного, недержавного та 

дипломатичного компонентів «м’якої сили», що дозволяє здійснити 

систематизацію категоріально-понятійного апарату в рамках концепції «м’якої 

сили» та з’ясувати змістовне наповнення кожного із компонентів, передусім 

дипломатичного, що необхідно для подальших теоретичних та практичних 

досліджень; 

- запропоновано авторське визначення поняття «дипломатичний компонент 

«м’якої сили» як комплексу відповідних дипломатичних методів та засобів, що 

передбачають безпосереднє застосування «м’якої сили» і характеризуються 

свідомими державними діями, спрямованими на покращення сприйняття держави 

за кордоном; 

Удосконалено: 

- теоретико-методологічні підходи до визначення та дослідження понять 

«м’яка сила», «жорстка сила», зокрема, щодо наявності аспектів «м’якої сили» у 

засобах зовнішньої політики, які є більш характерними для «жорсткої сили», а 

саме – у військової чи економічної сили держави; 

- визначення критеріїв віднесення окремих зовнішньополітичних дій 

держави до сфери застосування «м’якої сили», шляхом аналізу таких дій за 

критеріями: свідомого чи несвідомого застосування з точки зору використання 

«м’якої сили»; короткострокового чи довгострокового здійснення; здійснення 

державними чи недержавними акторами, – що дозволяє вважати їх здійсненими у 

рамках дипломатичного компонента «м’якої сили»; 
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- інструментарій оцінювання можливостей застосування методів у рамках 

дипломатичного компонента «м’якої сили» різними державами, зокрема 

визначено необхідні умови їх застосування, що полягають у наявності відповідної 

доктринальної, інституційної та організаційної бази для використання зазначених 

методів; 

Набуло подальшого розвитку: 

- положення про те, що дипломатія Сполучених Штатів Америки є однією із 

найбільш активних та динамічних з точки зору впровадження нових напрацювань 

з теорії дипломатії та інноваційних напрямів дипломатичної практики, які ще 

недостатньо активно використовуються дипломатичними службами інших країн, 

зокрема і України; 

- твердження, що у період президентства Б.Обами активне застосування 

США методів «м’якої сили» у зовнішній політиці було, свого роду, 

компенсаторним механізмом для покращення іміджу держави, значно 

погіршеного унаслідок переважного використання односторонніх жорстких дій за 

адміністрації Президента США Дж.Буша-молодшого;  

- обґрунтування впровадження новітніх (таких як електронна та іміджева 

дипломатія), розвитку відносно нових (таких, як публічна та культурна 

дипломатія) та активного використання в новій якості уже традиційних 

дипломатичних методів у рамках концепції «м’якої сили» та доцільності їх 

комплексного дослідження в форматі дипломатичного компонента згаданої 

концепції. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

визначаються його актуальністю та науковою новизною. У ході дослідження було 

поглиблено розуміння поняття «м’яка сила» та здійснена авторська класифікація 

компонентів «м’якої сили» з детальним окресленням сутності та значення, 

насамперед, її дипломатичного компонента, розроблено інструментарій для 

оцінки використання «м’якої сили» різними державами. Положення та висновки 

дисертації можуть стати основою для подальшого вивчення «м’якої сили» як на 

теоретичному, так і на практичному рівні. 
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Практичне значення полягає у тому, що дипломатичні служби різних країн 

можуть використовувати позитивний досвід Сполучених Штатів у сфері «м’якої 

сили», проаналізований у дисертаційному дослідженні. Особливо важливим це є 

для України, адже розбудовуючи власну дипломатичну службу, українській 

дипломатії було б доцільно врахувати приклад дипломатії США як однієї із 

найбільш ефективних у світі, зокрема активне задіяння ними дипломатичного 

компонента власної «м’якої сили», адже на даний момент використання «м’якої 

сили» дипломатією України є недостатнім навіть задля підтримання позитивного 

іміджу держави за кордоном, не кажучи вже про можливість здійснення впливу на 

інших міжнародних акторів. З огляду на це, висновки дослідження можуть бути 

використані фахівцями МЗС України й спеціалістами інших державних установ, 

науково-дослідних інститутів та центрів, які беруть участь у плануванні 

зовнішньої політики та здійсненні дипломатичної діяльності України, зокрема її 

культурної та іміджевої складових. 

Матеріали дисертації можуть використовуватися в рамках навчального 

процесу у вищих навчальних закладах України при підготовці підручників, 

навчальних посібників та науково-методичних рекомендацій, а також при 

підготовці та викладанні навчальних курсів з дипломатії, зокрема: «Основи 

дипломатії та дипломатичної роботи», «Дипломатична та консульська служба», 

«Теорія та практика дипломатії», «Багатостороння дипломатія», «Галузева 

дипломатія», «Публічна дипломатія», «Культурна дипломатія» тощо. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження було представлено автором у доповідях і виступах на міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: XІ міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська 

весна» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 21 березня 

2013 р.); VІ Міжнародна наукова конференція молодих учених «Дні науки 

історичного факультету 2013» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 25 квітня 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (Київський 
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національний університет імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); Міжвідомча 

наукова конференція «США у трансформаціях сучасного світу: геополітичний 

вимір» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 14 квітня 

2014 р.); VІІ міжнародна конференція «Дні науки історичного факультету, 

присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 24 квітня 2014 р.); Міжнародна 

літня школа «Перспективи для демократії, стабільності та європеїзації України: 

уроки Балтійського досвіду?» (Інститут управління та політики Університету 

Тарту, м. Тарту, Естонія, 25-29 серпня 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 16 жовтня 2014 р.); Міжвідомча наукова конференція «США у 

сучасних міжнародних трансформаціях: концептуальний і прикладний виміри» 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 20 березня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 02 квітня 2015 р.); ІІ Міжнародна науково-практична 

міждисциплінарна конференція «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 

політика, економіка, право, суспільство» (Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 15 травня 2015 р.); Міжнародна конференція «Урядування у 

секторі безпеки і оборони: Роль демократичних інституцій і кращі міжнародні 

практики» (Центр Разумкова, м. Київ, 16-17 березня 2016 р.); Міжнародна наукова 

конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 

пам’яті проф. Б.М. Гончара)» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 17-18 березня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Шевченківська весна» (Світове співтовариство: глобальні та регіональні 

виклики) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7 квітня 

2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 27 жовтня 2016 р.). 
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Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладені автором у 13 наукових працях, загальним обсягом 7,12 д.а., з яких 4 

розміщені у фахових виданнях, затверджених МОН України (2,03 д.а.), 2 – у 

закордонних фахових наукових виданнях (2,25 д.а.) і в 7 працях апробаційного 

характеру (1,59 д.а.). 

Структура роботи обумовлена визначеними метою, об’єктом та предметом 

дослідження. Вона складається із вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел (370 найменування українською, 

російською та англійською мовами на 38 сторінках). Загальний обсяг роботи 

складає 241 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Концептуально-теоретичні засади дослідження 

 

Дослідження дипломатичного компонента «м’якої сили» США логічно 

ґрунтується на зовнішньополітичній концепції «м’якої сили» і безпосередньо 

пов’язане власне із дослідженнями дипломатії як одного із основних засобів 

зовнішньої політики держави. У сучасному швидкозмінному світі дипломатія 

постійно розвивається та еволюціонує, що в свою чергу визначає можливість 

виділення як традиційних, так і новітніх методів дипломатії. Паралельно із 

розширенням кола дипломатичних методів і їх відповідного дослідження в рамках 

теорії дипломатії, розширюється і розуміння зовнішньої політики, виникають нові 

школи та концепції у теорії міжнародних відносин. Зокрема, однією із новітніх 

концепцій, що розглядає зовнішню політику держави з точки зору методів, що 

застосовуються державами, є концепція «м’якої сили». Початковий варіант 

концепції приділяв основну увагу природі та характеру зовнішньополітичних дій, 

але у її подальшому розвитку почали виділятися окремі методи, що відповідають 

концепції «м’якої сили», і це дозволило науковцям здійснити класифікацію 

компонентів «м’якої сили», серед яких вагоме місце належить саме 

дипломатичному компоненту. Визнаючи провідне місце несилових методів 

впливу на поведінку інших держав, концепція «м’якої сили» знаходиться на 

перетині сфер дослідження зовнішньої політики та теорії дипломатії, яка вивчає 

функціонування дипломатичних інститутів та їх еволюцію. При цьому, як 

виявилося, до дипломатичного компонента «м’якої сили» відносяться фактично ті 

ж методи, що й до традиційної та, більшою мірою, новітньої дипломатії. 

Досить тривалий час дослідники дипломатії (наприклад, Ж.Камбон, 

Г.Нікольсон, Е.Сатоу [323]) визначали цю сферу діяльності переважно як ведення 

переговорів. На думку Я.Меліссена, професора дипломатії університету 
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Антверпена, таке розуміння звужує дипломатію до виділення одного методу, 

однак, хоч цей метод і важливий, та все ж не є всеохоплюючим для сучасної 

дипломатичної практики. Наразі, дипломати, окрім функції ведення переговорів, 

виконують також інші важливі функції, наприклад збір та поширення інформації, 

і одночасно багато досвідчених переговорників формально і професійно не є 

дипломатами. Дипломатія як переговори – лише одна із сторін дипломатичної 

роботи [276, c. xvii]. 

У сучасних міжнародних відносинах спостерігається розширення кола 

традиційних методів дипломатії, що наразі передбачають як міжнародні 

переговори (на двосторонньому та багатосторонньому рівні), представництво 

держави за кордоном шляхом обміну посольствами та місіями, дипломатичне 

листування, так і підготовку та укладення міжнародних договорів та інших 

міжнародних документів; офіційні та робочі візити на вищому та високому 

рівнях; дипломатичні конгреси, конференції, наради і зустрічі на рівні державного 

керівництва; участь у роботі міжнародних організацій та їхніх органів тощо [119, 

c. 315]. 

Сучасне розуміння дипломатії полягає у тому, що ця сфера, яка має широке 

коло традиційних, перевірених часом, методів дипломатичної практики, водночас 

еволюціонує під дією нових факторів у міжнародних відносинах. У дипломатії 

власне велика кількість практик з’явилася експериментальним шляхом, тому деякі 

дослідники, зокрема Б.Хокінг [224], Д.Спенс [225], К.Рана [312], Дж.Робертсон 

[319], схильні вважати, що ця сфера є і завжди була інноваційною за природою. 

Значна частина загальновизнаних нині дипломатичних методів з’явилася як ad hoc 

практики. Ці методи лише стали більш поширеними та інституціалізованими, 

коли виникла потреба дати відповідь на зміну певних умов міжнародного 

середовища, де відчувалася прогалина, що не могла бути заповнена наявними 

засобами. Я.Меліссен як приклад такого методу наводить дипломатію самітів та 

багатосторонню дипломатію загалом, які до ХХ ст. використовувалися лише при 

потребі вирішення проблем повоєнного устрою і то досить нечасто, а згодом 
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інституціалізувалися у досить звичний спосіб підтримання міжнародного 

спілкування [275, c. xxi]. 

Наразі, дослідники теорії дипломатії виділяють шість основних тенденцій, 

що змінюють характер та методи дипломатичних взаємодій, хоча питання 

ступеню такого впливу лишається дискусійним [238, c. 39]. Ці шість тенденцій 

включають: 1) послаблення держави, а також традиційних державних 

дипломатичних інституцій, що відкриває шлях для нових акторів дипломатичних 

взаємодій; 2) зростання ролі міжнародних міжурядових організацій у сучасному 

дипломатичному середовищі; 3) поява та зростання інтенсивності «дипломатії 

самітів»; 4) розповсюдження міжнародних неурядових організацій, що дозволяє 

деяким дослідникам говорити про появу поняття «громадянської дипломатії» 

(citizen diplomacy); 5) збільшення значення питань торгівлі у дипломатії, таким 

чином дипломатія перестає бути виключно захисником інтересів власної держави 

і активно втручається у питання захисту і просування національних виробників, 

що у загальних рисах окреслюється поняттям «економічна дипломатія»; 6) вплив 

так званої «інформаційної революції» на дипломатію. 

Однією із причин консервативності дипломатичної теорії у минулому було 

те, що до закінчення Другої Світової війни (за іншим підходом, до закінчення 

«холодної війни») у відповідних дослідженнях домінував державоцентризм. В 

останні десятиліття низка шкіл у теорії дипломатії, передусім так звані школи 

«новітньої» та «інноваційної» дипломатії, визнали, що певну роль у дипломатії 

виконують нові актори міжнародних відносин, зокрема, такі як міжнародні 

міжурядові організації, міжнародні неурядові організації, транснаціональні 

корпорації, що взаємодіють та конкурують як між собою, так і з традиційними 

державними акторами. В результаті утворюється складне міжнародне 

середовище, у якому взаємодіє низка акторів різного типу, підриваючи засади 

традиційної теорії дипломатії, що ґрунтується на виключності зв’язку держава-

держава [76, c. 9]. Така невідповідність теорії складнішим сучасним реаліям 

висуває на перший план її недоліки, вирішення яких потребує більш інноваційних 

підходів. Наприклад, дослідник дипломатії з австралійського університету Бонда 
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С.Мюррей пропонує, з метою більш комплексного розуміння дипломатичного 

середовища ХХІ ст. та сучасної дипломатії, не повністю відмовлятися від 

напрацювань «традиційної» (державоцентричної) школи дипломатії, але частково 

дистанціюватися від її положень і допустити положення альтернативних підходів, 

у рамках згаданих шкіл «новітньої» та «інноваційної» дипломатії [278, p. 2]. 

Перша з них наполягає на втраті державою своєї ролі у сучасній дипломатії та її 

фактичному витісненні новими акторами, інноваційна теорія дипломатії – 

намагається узгодити положення двох інших теорій. Дискусії щодо домінуючої 

теорії та характеру сучасної дипломатії тривають. 

У сучасній дипломатичній практиці одночасно можна спостерігати 

протилежно направлені тенденції: не дивлячись на діяльність недержавних 

акторів на міжнародній арені, що повинні «підривати» державний суверенітет, 

значення міждержавних дипломатичних зносин тільки зростає. Канадський 

дослідник Е.Купер [176, c. 175] вважає, що зростаючі обсяги та інтенсивність 

взаємодій, а також розширення методів і засобів дипломатії, що почало особливо 

яскраво спостерігатися у глобалізованому і взаємозалежному світі в період 1980-

1990-х рр. не означає, що робота дипломатів стає менш важливою – навпаки, саме 

через це збільшення складності і спостерігається зростання значення дипломатії. 

Зростає також і кількість професійних дипломатів. До ХХ ст. посольства і 

відомства закордонних справ були відносно невеликими, а значення дипломатії у 

гарантуванні миру і безпеки, через переговори і міжнародне спілкування, 

переважно недооцінювалося. Кількість дипломатів, посольств та відомств 

закордонних справ почала зростати з кінця ХІХ ст. Безпрецедентне зростання 

дипломатичних служб у кількісному вимірі професор університету Британської 

Колумбії К.Холсті називає «справжнім вибухом» ХХ ст. Дослідник також 

наводить таку статистику: у 1950 р., тодішні 81 незалежні держави, мали в 

середньому постійне представництво на рівні посла з 26 іншими державами, тоді 

як у 1991 р., 167 держав мали таке представництво в середньому із 46 державами 

[226, c. 191]. Унаслідок цього, обсяг та сфера роботи професійного дипломата 

також збільшилися і тепер включають широке коло питань, що формуються у 
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більш глобальній та взаємозалежній системі міжнародних відносин. Сучасному 

дипломату, на відміну від його колег із попередніх століть, доводиться діяти у 

ширшому середовищі дипломатії, що включає міжнародні конференції, кількість 

яких зросла до близько 3000 на рік (у порівнянні із ХІХ ст., коли їх відбувалося в 

середньому 3 на рік), та міжнародні міжурядові організації, яких зараз близько 

350, на противагу 123 організаціям у 1951 р., за підрахунками професора 

університету Британської Колумбії М.В.Захера [366, c. 65]. 

Як уже зазначалося, сучасна дипломатія стає більш динамічною, тобто 

такою що змінюється залежно від конкретних історичних умов, розвивається, 

еволюціонує. Відповідно, зміна тенденцій у міжнародних відносинах впливає і на 

дипломатичні служби різних держав. Особливо гостро це стосується тих держав, 

які прагнуть здобути впливове становище у світі, чи вже набули його та 

намагаються зберегти. На сучасному етапі однією із таких держав-лідерів на 

світовій арені є Сполучені Штати Америки. Складні завдання, які має вирішувати 

дипломатична служба Сполучених Штатів, вимагають від неї постійного вміння 

пристосовуватися до сучасних тенденцій та ефективно функціонувати на 

противагу новим загрозам та викликам. 

Безперечно, Сполучені Штати Америки займають досить вагоме місце у 

сучасній системі міжнародних відносин, що підтверджується їх активною 

позицією в ООН, НАТО, великій сімці, інших міжнародних організаціях та 

об’єднаннях. З 1991 р. США є безперечним світовим лідером у військовому та 

однією з найрозвиненіших економік, із загальним ВВП 18,57 трлн доларів та із 

ВВП на душу населення – більше 57 тис. доларів на рік (за даними ЦРУ за 

2016 р.) [349]. Достатньо помітною є дипломатична діяльність Білого Дому. 

Сполучені Штати, зі своїм найбільшим у світі представництвом за кордоном 

(дипломатичні зносини зі 189 державами світу і 268 дипломатичних 

представництв і консульських установ в усьому світі) та найбільшим штатом 

закордонного дипломатичного персоналу – 13 тис. осіб, при чому, додатково до 

них, у структурі Державного департаменту налічується ще 11 тис. державних 

службовців, а у закордонних органах до роботи залучено ще й 45 тис. місцевих 
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громадян [196], – викликають неабиякий інтерес у дослідників. У зв’язку із цим, 

постає широке коло питань, пов’язаних із ефективним здійсненням та 

функціонуванням дипломатичної служби США. Досвід США у цій сфері є 

надзвичайно цікавим, адже на відміну від дипломатичних служб провідних 

європейських держав, що формувалися протягом тривалого історичного періоду, 

американської ще два з половиною століття тому взагалі не існувало, а століття 

тому дипломатія цієї держави вирішувала хіба що регіональні питання. Таке 

суттєве підвищення впливу та значення дипломатичної служби США, а також її 

функціонування на нинішньому етапі, на думку автора, потребує детальнішого 

вивчення. 

Загалом, практична дипломатія та досвід зовнішньополітичної діяльності 

США є дуже важливим у контексті заявленого дослідження, адже, по-перше, 

США входять до числа держав із одним із найвищих показників «м’якої сили» у 

світі (наприклад, за сукупною «м’якою силою» у індексі «Нові майстри 

переконання» у 2010 р. Сполучені Штати займали 3-е місце, у 2011 р. – 1-е, у 2012 

р. – 2-е, одночасно цей індекс включає і дипломатичний компонент, за яким у 

2011 та 2012 рр. США були на 4-ому місці [271; 272; 273]). По-друге, у другій 

половині ХХ ст. проявилася зростаюча інноваційність та динамічність дипломатії 

США, що проявилося у, спершу, спорадичному застосуванні нових методів 

дипломатії, із подальшим їх перетворенням у звичну дипломатичну практику для 

США, а згодом – і для більшості країн світу. Наприклад, саме США першими, у 

1950-х рр., впровадили такий метод як «публічна дипломатія», що зараз є 

загальноприйнятим світовою дипломатичною практикою. Наразі дипломатичні 

служби багатьох країн світу активно впроваджують «електронну дипломатію», 

одним із піонерів у якій є також США. Власне, вищеназвані засоби здійснення 

дипломатії тісно пов’язані із застосуванням «м’якої сили», а дослідження поняття 

«м’яка сила» на прикладі Сполучених Штатів, які першими перевели у практичну 

площину зовнішньополітичну концепцію «м’якої сили», є цілком закономірним і 

логічним. 
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Саме поняття «м’яка сила» прийшло в українську мову з англійської – як 

основний варіант перекладу терміну «soft power», введеного у політичний та 

науковий обіг американським політологом Дж.С.Наєм. «Сила» як така завжди 

була близька американському мисленню, привертала увагу американців; особливо 

близьким поняття «сили» було для американської політичної та військової еліти 

(в англійській мові слово «power» багатозначне – в ньому зібрані поняття «сили», 

«впливу», «потуги» та ін.) [54], тому в перекладній літературі, а також у деяких 

наукових працях українських дослідників, можна зустріти поняття «м’якого 

домінування», «м’якої могутності» тощо, і у випадку якщо вони застосовуються 

як синонімічні терміни, на нашу думку, найдоцільніше вживати термін «м’яка 

сила». 

Автор терміну, доктор Дж.С.Най-молодший є відомим американським 

теоретиком і практиком із більш ніж 40-річним стажем у сфері зовнішньої 

політики, займав посади декана Школи управління імені Кеннеді при 

Гарвардському університеті, голови Національної ради з розвідки, помічника 

міністра оборони у адміністрації Президента В.Клінтона, та загалом має значний 

досвід роботи у Пентагоні, Державному департаменті США, та Комітеті ООН з 

проблем роззброєння [240], тому він сформулював свою концепцію, спираючись 

не тільки на результати своїх теоретичних досліджень, але й на практичні знання, 

набуті за роки роботи. 

Поняття «м’яка сила» вперше було використаним у 1990 р. у праці 

Дж.С.Ная «Приречені на лідерство: мінлива природа американської сили» [285, 

p. 32], що і дало початок формуванню концепції «м’якої сили», яка власне і 

складає концептуальну основу нашого дослідження. Після введення Дж.С.Наєм 

терміну «м’яка сила», у політологічній науці та політичній практиці наприкінці 

ХХ ст. став усталеним умовний поділ потенціалу держави на міжнародній арені, 

відповідно, на «жорстку» (hard) та «м’яку» (soft) силу. Згідно із запропонованою 

Дж.С.Наєм концепцією, «жорсткою силою» держави, яка була більш традиційною 

у минулому, є здатність до примусу інших акторів здійснити певні дії (за 

допомогою військової сили чи економічного тиску). Натомість, «м’яка сила» (або 
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м’який вплив) – це «здатність досягати бажаного шляхом приваблення та 

переконання інших до засвоєння ваших цілей» [285, p. 267], іншими словами – 

«переконати інших хотіти того ж, чого хочеш ти» [290, p. 8]. Cам Дж.С.Най 

пізніше додає, що визначення порядку денного чи створення таких умов, при яких 

іншим акторам доведеться діяти певним бажаним чином, також є «м’якою силою» 

– таким чином, він визнав, що єдиної усталеної дефініції ще не існує і поняття 

також розвивається [289, p. 5]. 

Паралельно із Дж.С.Наєм, канадський журналіст і дослідник медіавпливів 

М.Фрейзер у своїй монографії «Зброя масового розважання: «м’яка сила» і 

американська імперія» застосував це поняття до сфери міжнародної культурної 

політики [202]. Досліджуючи експансію американської масової культури у світі, 

він пояснював це наявністю «м’якої сили». Відповідно, це дослідження 

розширило розуміння поняття та заклало другий його аспект – позначення «м’якої 

сили», як пов’язаної зі сферою культури і культурною дипломатією. 

Одночасно із представленням концепції у академічній спільноті як наукової 

гіпотези, концепція «м’якої сили» була представлена органам влади США як 

практичний план дій. Вперше, у 1996 р. вже згаданим Дж.С.Наєм, разом із 

американським адміралом у відставці У.Оуенсом [284], у дослідженні «Головна 

сила Америки – її інформаційні можливості» було запропоновано замінити 

класичну «ядерну парасолю» захисту Сполучених Штатів та їх союзників від 

загроз на «інформаційну парасолю», завдяки тому, що як вказували дослідники, 

головною силою Америки є її інформаційні можливості. У дослідженні 

вказувалося на домінуючу роль США в інформаційній революції, що передбачає 

використання всіх важливих засобів зв’язку та інформаційних технологій, 

політики стримування і нейтралізації традиційних та нетрадиційних загроз. 

Поінформованість керівництва та відповідність конкретної політики із наявними 

аналітичними даними посилює ефективність американської дипломатії. Це дає 

можливість використовувати інформаційні ресурси для конструктивного діалогу з 

потенційними противниками. Одночасно, американське інформаційне лідерство 

має забезпечувати стійкість до нарощування інформаційної зброї традиційними та 
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новими суперниками США, а також допомагати у подоланні глобальних проблем 

людства [284, p. 28]. Однак на той момент, пропозиції щодо включення «м’якої 

сили» до порядку денного зовнішньої політики Сполучених Штатів не були 

належним чином враховані, пізніше адміністрацією Президента Дж.Буша-

молодшого вони були формально внесені до концептуальних документів та 

певною мірою реалізовувалися, але найбільш широко методи «м’якої сили» були 

прийняті за президентства Б.Обами, про що йтиметься у наступних розділах. 

Одночасно, продовжилося наукове доопрацювання концепції, що призвело до 

появи поняття «розумна сила». 

Поняття «розумної сили» як похідне від концепції «м’якої сили» було 

запропоноване у 2007 р. як реакція на дисбаланс між «жорсткою» і «м’якою 

силою» у зовнішньополітичній діяльності США у період президентства Дж.Буша-

молодшого. Тому, під егідою Американського центру стратегічних і міжнародних 

досліджень (CSIS) (про авторитетність цього аналітичного центру свідчить, той 

факт, що серед його членів у різний час були не тільки відомі теоретики, але й 

практики, що здійснили значний вплив на зовнішню політику США, такі як 

Дж.Хемрі, Зб.Бжезинський, Г.Кіссінджер, У.Коен, Дж.Шлезінгер, Р.Джеймс та 

інші [62, с. 40]) було представлено аналітичну доповідь «Більш розумна, більш 

безпечна Америка», у якій її розробники Дж.С.Най та Р.Армітейдж 

запропонували закласти до доктринальних документів зовнішньої політики 

Сполучених Штатів ідею пропорційного поєднання «жорсткої» і «м’якої сили» 

[283]. Основною ідеєю доповіді є оновлення концепції «м’якої сили», доповнення 

її елементами «жорсткої сили», що вперше було викладено у згаданій доповіді. Як 

і у випадку із поняттям «м’яка сила», переклад «розумна сила» (дослівний 

переклад з англійської «smart power»), певною мірою збіднює розуміння терміну, і 

фактично зводить його до різних понять, наприклад до помилкового враження, що 

це – застосування сили «з розумом» [136]. 

Як і за десятиріччя до цього, із презентацією першого варіанту концепції 

«м’якої сили», перехід до «розумної сили» мав стати не лише теорією, а й 

практичним планом дій, розробленим у 2007 р. для президентських виборів 2008 
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р. Це означало, що незалежно від приналежності 44-го Президента США до 

Республіканської чи Демократичної партії держава повинна була перейти до 

реалізації концепції «м’якої сили» у формі «розумної сили», як нового рівня 

розвитку першої ідеї. Для представлення вже згаданої аналітичної доповіді 

Конгресу була сформовано двопартійну комісію із впровадження «розумної сили» 

[283]. Основним завданням комісії було визнано повернення Америці статусу 

інтелектуального лідера і підтримання іміджу та репутації Сполучених Штатів на 

основі ідеї глобального багатства та процвітання. 

У передмові до доповіді її розробники Дж.С.Най і Р.Армітейдж зробили 

посилання на те, що США мають потенціал «м’якої сили», здатний зробити 

значний внесок у глобальне майбутнє. Зовнішньополітична стратегія Сполучених 

Штатів повинна сприяти розвитку найменш розвинених країн світу, а також 

вирішенню глобальних проблем, здійснюючи інвестиції не тільки в економіку 

держави та у військовий сектор, але і в політику м’якого домінування у світі, 

покращуючи свій імідж такою допомогою і глобальними проектами. Щоб 

зберегти і утримати лідерство Сполучених Штатів у міжнародних відносинах, як 

підкреслювали експерти, вони повинні відповідати на глобальні виклики, «не 

сіючи страх і гнів у світі, а надихаючи його оптимізмом і надією» [283]. 

З одного боку, сама констатація факту наявності «дисбалансу між 

«жорсткою» і «м’якою силою», його фактичні прояви та наслідки для Сполучених 

Штатів сформували комплекс ідей, які автори доповіді прагнули представити і 

донести до політичної еліти і нової на той час адміністрації американського 

Президента. З іншого боку, Дж.С.Най і Р.Армітейдж [283] запропонували уряду 

США ряд конкретних принципів, дотримання яких може допомогти зберегти своє 

лідерство в світовій політиці. Ці принципи згруповані у поняття «розумної сили», 

яка є вищою формою «м’якої сили», у її поєднанні із «жорсткою». При цьому, 

основний акцент ставиться на привабливість та легітимність зовнішньої політики 

держави та роботу її дипломатії, яка здатна роз’яснювати певні 

зовнішньополітичні дії держави та пом’якшувати їх негативні наслідки, адже 

передусім саме методи дипломатії визнаються законними і морально 
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авторитетними у міжнародних відносинах. До «м’якої сили» та її похідної – 

«розумної сили» – належить і вміння враховувати та координувати різні 

багатосторонні інтереси США в умовах здійснення міжнародного співробітництва 

[28, c. 51]. 

«Розумна сила» полягає також у здатності забезпечити повне 

функціонування різних джерел «м’якої сили», які діють по-різному, тому що вони 

в багатьох випадках безпосередньо не залежать від уряду. Серед таких сфер 

можуть бути названі: приватний бізнес, громадянське суспільство (включно із 

громадською дипломатією, яка може ним застосовуватися), співпраця і 

консультації на рівні багатосторонніх організацій тощо. Дослідники вважають, що 

«жорстка сила» являє собою комплекс, що складається із більш простих 

механізмів, так що легше використовувати окремо кожен із них для досягнення 

мети. Тим не менш, «розумна сила» може забезпечити їх застосування тільки в 

умовах міжнародного консенсусу, а це означає, що вона не може бути відділена 

від «м’якої сили» [62, c. 118]. 

Дж.С.Най заявляв, що погляд на світ у термінах політичних і військових 

блоків, що був однією з характерних рис епохи «холодної війни» і пов’язувався із 

будівництвом жорстких коаліцій, є застарілим. На його думку, у сучасному світі 

ефективною може бути тільки багатостороння дипломатія, яка включає в себе 

узгодження інтересів і співробітництво з усіма учасниками міжнародних відносин 

[18, c. 106]. З точки зору американських дослідників, логіка «м’якої сили» робить 

необхідною практичну реалізацію задекларованих ідей. Можливі ситуації, коли 

політичні та ідеологічні союзники США сумніватимуться у заявлених 

американських ідеалах і цілях, вважаються неприйнятними. Тому, якщо 

Сполучені Штати прагнуть використовувати «м’яку силу», вони повинні 

враховувати позиції інших держав, а саме тих, що розглядаються як стратегічні 

союзники Америки – Південна Корея, Японія, країни ЄС тощо [283]. 

У своїх пізніших роботах, пов’язаних із «розумною силою», Дж.С.Най [289, 

p. 116] вводить поняття «кібер-сили» чи «цифрової сили» (cyber power), яке він 

визначив як «здатність отримувати бажані результати шляхом використання 
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електронно-взаємозв’язаних інформаційних ресурсів у цифровій сфері» або ж як 

«здатність використовувати кібер-простір з метою отримання переваг чи 

здійснення впливу на події у інших (фізичних – економічній, військовій тощо) 

сферах взаємодій, що власне закладало теоретичне підґрунтя для дослідження 

«електронної дипломатії». При цьому поняття кібер-сили не суперечить концепції 

поділу міжнародно-політичної сили держави на «жорстку» та «м’яку», адже 

кібер-сила становить не третій альтернативний спосіб взаємодії, а скоріше сферу 

(як скажімо, умовне геополітичне поняття «морська сила»), у якій «жорстка» чи 

«м’яка сила» застосовується: цифрова інформація може виконувати роль «м’якої 

сили», якщо вона використовується для приваблення громадян інших держав, чи 

як «жорсткої», якщо завдає фізичної шкоди цілям у іншій державі (інформаційні 

операції, хакерські атаки тощо) [289, p. 116]. У широкому сенсі, військова сила 

держави, яку відносять до «жорсткої сили», та економічна сила, яку нерідко 

зараховують до «м’якої сили», є також сферами, які не повною мірою 

співвідносяться із «жорсткою» чи «м’якою» силою держави. Армія держави може 

бути використана для допомоги союзникам і таким чином створювати ефекти 

«м’якої сили» у дружніх країнах, а економічні важелі можуть бути використані як 

для надання економічної допомоги, так і для здійснення економічного тиску [289, 

p. 25-81]. Аналогічно, хоча Дж.С.Най цього прямо не зазначає, дипломатія 

держави, хоч і залишається переважно «м’якою» за своїм характером, не повністю 

корелюється із «м’якою силою», адже деякі види традиційної дипломатії 

передбачають ультиматуми, погрози та тиск, які суперечать розумінню «м’якої 

сили», а «м’яка сила», у свою чергу, передбачає застосування не лише 

дипломатичних засобів [25, c. 20]. 

Серед дослідників продовжуються дискусії щодо приналежності концепції 

«м’якої сили» до однієї з теорій чи парадигм дослідження міжнародних відносин, 

хоча зараз вже є зрозумілим те, що вона вийшла за межі однієї парадигми і 

включає положення неореалізму, неолібералізму, конструктивізму та інших 

парадигм і теорій. Наприклад, дослідник з Лейденського університету Г.Скотт-

Сміт [326, p. 180], досліджуючи міжнародні програми освітніх обмінів (які, як 
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відомо, є складовою частиною програм публічної дипломатії, що, в свою чергу, є 

засобом здійснення «м’якої сили»), розглядав їх взаємозв’язок із реалізмом, 

ідеалізмом, модернізмом тощо, і дійшов висновку, що найбільш точні 

концептуальні рамками для публічної дипломатії створює конструктивізм, адже 

політико-культурні обміни мають за мету формування позитивнішого 

міжнародного клімату та зменшення загрози війни, співставні з ідеями 

конструктивізму щодо активного конструювання світу. 

Однак такий підхід викликає заперечення і більш звичним є віднесення 

концепції «м’якої сили» до політичного реалізму (неореалізму) чи ідеалізму 

(зокрема, неолібералізму), при чому, є аргументи на користь кожної із версій. 

Концепція «м’якої сили» оперує категоріями, що в цілому, є звичними та 

традиційними для реалістичної парадигми міжнародних відносин – сила, вплив, 

ресурси, національна безпека тощо, а основними одиницями, що здійснюють 

«м’яку силу» є держави (хоча й не лише вони, але є більше можливостей 

аналізувати саме «м’яку силу» певної держави) [208, c. 180]. Окрім того, деякі 

припущення класичних політичних реалістів свідчать про усвідомлення ними 

значення не лише військової сили, наприклад: ідея Лао Цзи про те, що найкращий 

правитель – не той, чиїх наказів слухаються люди, а той, про чиє існування майже 

не знають (тобто створення таких умов, у яких контрагент може діяти лише 

певним чином, при чому це здається йому його власним вибором). Е.Карр, 

відомий британський політичний реаліст, ще у 1939 р. виділяв три категорії сили 

держави на міжнародній арені: військова потуга, економічна могутність та вплив 

на переконання людей. Власне, можна припустити, що класичний політичний 

реалізм, в цілому, визнавав базові чинники, що закладені у основу концепції 

«м’якої сили», хоча післявоєнний неореалізм [356, p. 129-131], навпаки відійшов 

від таких положень і більше акцентувався на необхідності вимірюваності силових 

ресурсів та потенціалу держави (починаючи від території та населення, і 

закінчуючи кількістю ядерних боєголовок чи інших озброєнь). 

Оскільки прихильники концепції «м’якої сили» переконують у наявності 

нематеріальних ресурсів (громадська думка, імідж), а також заперечують 
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ефективність використання лише військових або «силових» засобів загалом (у той 

же час, не заперечуючи сам факт їхнього існування та практичного застосування у 

сучасних реаліях), то поняття «м’яка сила» стало розглядатися неореалістами 

лише як «красне слівце для позначення ліберальної зовнішньої політики США 

після Другої Світової війни, що сягає своїм корінням вільсонівських традицій» 

[259, p. 73]. Відмінність між «жорсткою» та «м’якою силою» позначається ними 

як відмінність між реалізмом та ідеалізмом, а тому і «м’яка сила» сприймається 

однозначно як більш етичний і гуманний концепт, хоча це і не обов’язково так. 

Дж.С.Най заперечив це такими словами: «було б помилковим вважати «м’яку 

силу» однозначно більш гуманною за «жорстку». Адже кінцевою метою 

переконання також можуть бути дії, які цілком суперечать інтересам об’єкта 

впливу» [285, p. 267]. 

Додатковим аргументом віднесення концепції «м’якої сили» до 

неоліберального напряму політичної думки є і приналежність автора терміну – 

Дж.С.Ная до цієї школи (він є автором і деяких інших концепцій у згаданому 

напрямі, зокрема, комплексної взаємозалежності; активно досліджує 

транснаціональні відносини та міжнародні інститути). Сам же науковець вважає, 

що концепція «м’якої сили» не відноситься до ідеалізму чи лібералізму, і жодним 

чином не суперечить політичному реалізму [289, p. 140]. Натомість він вважає, що 

«м’яка сила» відповідає напряму, що має утворитися із поєднанням обох 

парадигм, – «ліберальному реалізму», який буде розглядати одночасно три 

виміри: військову потугу, економічну могутність та третій рівень, на якому 

взаємодіють недержавні актори та вирішуються транснаціональні проблеми 

(багатошаровий пиріг). 

На нашу думку, хоча й віднесення концепції «м’якої сили» до школи 

політичного реалізму викликає деякі заперечення, все ж загальна логіка її 

накопичення і використання, а також поняття, якими вона оперує (здійснюється 

переважно державами задля забезпечення національних інтересів та гарантування 

національної безпеки, потребує певних ресурсів, збільшує потенціал держави на 
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міжнародній арені), свідчить про її тісний зв’язок із реалістичною парадигмою 

міжнародних відносин. 

Окрім цього, дослідження «м’якої сили» є тісно пов’язаним із цілим рядом 

міждисциплінарних концепцій, що є поєднанням міжнародно-політичних 

досліджень із соціологією, економікою, культурологією, маркетингом тощо, і 

описують той чи інший аспект «м’якої сили». 

Такими концепціями, які досить активно використовуються, насамперед, 

істориками та культурологами є концепції зовнішньої культурної політики; 

«культурного імперіалізму», у тому числі концепція «американізації»; «взаємного 

культурного обміну» тощо. Ці концепції акцентують, більшою мірою, значення та 

наслідки культурної дипломатії, аніж механізми та специфіку її здійснення. 

Представники концепції зовнішньої культурної політики вважають, що 

відповідне поняття включає заходи, що реалізуються урядом з метою досягнення 

певних інтересів і формування позитивного образу країни за кордоном, у тому 

числі із застосуванням методів публічної та спортивної дипломатії [6; 7; 8; 359]. 

Поняття «культурна дипломатія», у рамках зазначеної концепції, є вужчим і 

використовується для опису програм культури як одна із складових зовнішньої 

культурної політики держави [23; c. 5]. 

Сутність «культурного імперіалізму» полягає у використанні політичного та 

економічного потенціалу задля поширення культурних цінностей однієї держави 

у іншій [306, p. 47]. Представниками цього підходу є, наприклад, Р.Арнов, 

Е.Берман, Н.Хомскі. З огляду на найбільше поширення у світі американської 

культури, переважна кількість дослідників у рамках цього напряму звинувачує 

саме США у «культурному імперіалізмі» та оперує такими поняттями як «тиск», 

«контроль», «зникнення традиційних цінностей». Останнім часом, концепція 

розпадається на більш вузькі сфери – медіа імперіалізм, мовний імперіалізм, 

ліберальний імперіалізм тощо, і ці поняття можуть бути застосовані до будь-якої 

держави, що проводить активну зовнішню політику в сфері культури – Великої 

Британії, Франції, Німеччини, Росії, Японії чи Китаю. 
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Власне, з культурологічної точки зору, володіння Сполученими Штатами 

значною «м’якою силою» пов’язане саме із концепцією «американізації», котра є 

близькою до «культурного імперіалізму» і розуміється як процес соціальної та 

культурної адаптації інших країн до стандартів американського способу життя. 

Цей термін вперше був вжитий на початку XX ст. у книзі британського 

журналіста В.Т.Стеда «Американізація світу» [262, p. 12], у якій він припускав, 

що всеосяжне посилення економічної, політичної та військової могутності США 

призведе до американізація усіх країн світу. Сьогодні ця концепція 

використовується багатьма європейськими дослідниками, які вивчають політику 

США щодо країн Європи, також нерідко, особливо серед сучасних російських 

авторів, можна зустріти думку про те, що американізація є формою культурного 

імперіалізму чи культурної експансії. Основний напрям дискусії серед 

дослідників цього аспекту полягає у визначенні спрямованості таких впливів: чи є 

вони односторонніми, чи мають місце двосторонні впливи. 

Окремо варто звернути увагу на роботу австрійського історика 

Р.Вагнляйтнера «Кока-колонізація і Холодна війна: Передача культури 

Сполучених Штатів у Австрії після Другої Світової війни» [357, p. 13], який, 

досліджуючи вплив американської культури на Австрію, припустив, що 

поширення власної масової культури було свідомою діяльністю американського 

уряду спрямованою на формування консенсусу серед європейської політичної, 

економічної, наукової та академічної еліти, однак простежити прямий зв’язок не 

видається можливим. 

Концепція «взаємного культурного обміну» виникла як відповідь тих 

дослідників, котрі доводили, що концепції «культурного імперіалізму» і 

«американізації» не відповідають дійсності з огляду на наявність взаємного 

культурного обміну, обумовленого процесами глобалізації та розвитком мережі 

інтернет. Такі дослідники у рамках цього напряму, як, наприклад, Дж.Томлінсон 

[344, p. 182] та Р.Кроес [252, p. 465], не заперечують «культурний імперіалізм» та 

«американізацію», однак трактують їх як об’єктивне поширення символів 
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цивілізованого світу, суспільства споживання, поряд з процесом втрати 

традиційних культурних цінностей. 

Проте науковий диспут про правомірність використання зазначеного 

наукового апарату і концепцій триває. Трактування зазначених концепцій 

змінювалося на фоні структурних зрушень у системі міжнародних відносин. Якщо 

концепція «американізації» з’явилася на початку ХХ ст., то концепція 

«культурного імперіалізму» Сполучених Штатів з’явилася у період «холодної 

війни» і була підтримана тими, хто негативно ставився до американської 

зовнішньої політики, для позначення поширення американської масової культури 

у світі як культурної експансії. Із завершенням «холодної війни», в умовах 

збереження лише одного «табору», популярна культура США отримала ще 

більше можливостей для поширення у світі, що формалізувалося у концепції 

«американізації світового простору»; а подальша культурна інтеграція світу дала 

обґрунтування концепції «взаємного обміну культур». У даному випадку, згадані 

концепції можна розглядати як синонімічні концепції «м’якої сили», а 

використання тієї чи іншої термінології залежить від пріоритетів дослідника – яку 

із сфер міжнародної взаємодії, у цьому контексті, він розглядає як пріоритетну. 

Оскільки поширення американської масової культури не є безпосередньою 

діяльністю американського уряду чи інших державних установ, то, згідно 

визначеного предмету дослідження, такі процеси власне не відносяться до 

культурної дипломатії та детально у дисертаційному дослідженні розглядатися не 

будуть. 

Наразі набуває розповсюдження концепція медіадипломатії, що пояснює 

«м’яку силу» з точки зору інформаційної сфери, яку ввів професор ізраїльського 

університету імені Бар-Ілана Е.Гілбоа [210, p. 56]. На його думку, 

медіадипломатія – це виконання дипломатичних завдань за допомогою ЗМІ. 

Наприклад, використання телебачення для інформування іншої держави про 

власну політику. Така діяльність, яку можна віднести до публічної дипломатії,  

приносить швидкі результати та має вплив на громадську думку-країни 

реципієнта. Окрім цього журналісти можуть бути залучені як посередники до 
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переговорного процесу, що також є окремим видом публічної дипломатії, на 

думку Е.Гілбоа [210, p. 58]. 

Значний внесок у розвиток теоретичного осмислення «м’якої сили» та її 

складових зробила ідея про діалог у публічній дипломатії висунута професором 

університету Південної Каліфорнії Н.Каллом [181; 182]. Зокрема, він розглядає 

такі напрями публічної дипломатії: 1) вивчення громадської думки та 

встановлення діалогу із зовнішньою аудиторією, охарактеризоване як «слухання» 

(listening); 2) інформаційні кампанії для формування позитивної громадської 

думки в зарубіжних країнах (позначене терміном advocacy); 3) культурна 

дипломатія; 4) програми обмінів; 5) міжнародне мовлення. Перші два компоненти 

були введені вищезгаданими вченим в науковий обіг вперше. Головною ідеєю 

Н.Калла є думка про те, що ефективність публічної дипломатії залежить від 

наявності діалогу між урядом однієї країни і закордонною аудиторією. Якщо уряд 

достатньо уважно та послідовно вивчає сигнали, оцінки, думки, що надходять від 

суспільства іншої держав, у такому випадку, можливо встановити ефективний 

діалог. На першому етапі відбувається «слухання» думок протилежної сторони, 

який згодом є основою для інформаційних кампаній (другий етап) з метою 

покращення власного іміджу серед закордонної аудиторії та встановлення діалогу 

із нею. 

Концепція Н.Калла була доповнена і поглиблена американськими вченими 

Дж.Коуеном і А.Арсенаулт [178, p. 16], які припустили, що можна виділити три 

шари взаємодії із зовнішньою аудиторією: монолог, діалог та співпраця. Форма 

монологічної взаємодії використовувалася в період «холодної війни», коли уряди 

СРСР та США направляли значну кількість односторонніх повідомлень 

зарубіжній аудиторії, не намагаючись аналізувати як ця інформація сприймається 

слухачами. Діалогова форма взаємодії більш сучасна та ефективна, оскільки 

передбачає спілкування між урядом і суспільством з метою обміну інформацією і 

створення такого іміджу держави, який би схвально сприймався реципієнтами і, 

як наслідок, формував би позитивний образ держави. Співробітництво передбачає 

створення таких спільних проектів між двома суспільствами, що формують 
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позитивне сприйняття один одного. Автори даної концепції стверджують, що 

останній тип взаємодії є найбільш ефективним, але вимагає значно більше часу 

для впровадження [178, p. 18]. 

Іншими словами, дослідники стверджують, що від вибору пріоритетів у 

сфері публічної дипломатії будуть залежати її інструментарій і результати. У 

запропонованих концепціях подавалася аргументація щодо необхідності 

застосування діалогу та двостороннього співробітництва задля ефективного 

здійснення публічної дипломатії. У попередні періоди, наприклад під час 

«холодної війни», така ідея не була поширеною серед теоретичних обґрунтувань 

публічної дипломатії. Англійські науковці М.Леонард, К.Стед і К.Смевінг [262, 

p. 81] у праці «Публічна дипломатія» доповнили згадану теорію типологією 

здійснення публічної дипломатії за її характером, окресливши такі моделі: 

реактивну, активну та модель співпраці. «Реактивна» дипломатія реагує на події, 

що вже відбулися. «Активна» публічна дипломатія намагається формувати 

громадську думку за кордоном на майбутнє. Модель співпраці передбачає 

реалізацію спільних взаємовигідних проектів із іншими державами чи 

суспільствами. 

Завдяки поєднанню категорій міжнародних відносин із маркетингом 

виникла концепція національного бренду, введена в політологічні дослідження у 

середині 2000-х рр. британським регіонологом С.Анхольтом [147, 148]. 

Теоретичною основою цієї концепції є застосування понять маркетингу до оцінки 

зовнішньої політики та дипломатії різних країн, а також законів цієї науки до 

просування іміджу держави за кордоном. Головна ідея підходу – розуміння 

іміджу уряду та зовнішньої політики країни як продукту (національний бренд), 

що продається іноземній аудиторії і потребує просування на «ринку», що у 

політологічних дисциплінах позначається як іміджева дипломатія [148, p. 272]. 

Концепція «м’якої сили» у своєму початковому варіанті, введеному 

Дж.С.Наєм, зосереджувалася на характері впливу одних держав на інші, та 

практично не пропонувала структуру чи класифікацію компонентів «м’якої сили». 

Розуміючи під владою здатність впливати на поведінку інших з метою досягнення 
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бажаних результатів, Дж.С.Най виділив три «шляхи» її здійснення: примус, 

підкуп і привабливість. Два перших підпадають під поняття «жорсткої сили», тоді 

як привабливість – це спосіб здійснення м’якої влади, іншими словами, 

використання «м’якої сили». При цьому, серед складових привабливості держави 

загалом виділялися: привабливість культури, цінностей та легітимність політики 

держави [288, p. 45]. 

У подальшому автор концепції розширює її розуміння і пропонує свою 

трьохелементну структуру «м’якої сили»: політична ідеологія, суспільні цінності 

та зовнішня політика. Перші два елементи пов’язані між собою і можуть бути 

охарактеризовані як «історична спадщина нації», адже вони мало змінюються за 

короткий проміжок часу, до того ж, є скоріше засобом не «впливу», а вже згаданої 

«привабливості» держави загалом. Зовнішня політика, на думку Дж.С.Ная є 

суб’єктивним фактором, що привноситься чинним політичним керівництвом і 

меншою мірою змінює потенціал «м’якої сили» держави [285, p. 268]. Дослідник 

передусім мав на увазі не власне зовнішню політику держави, а її сприйняття 

світовим співтовариством, зокрема і широким загалом, тому кожну 

зовнішньополітичну дію можна розглядати з точки зору її позитивних чи 

негативних наслідків для іміджу держави, тобто фактору створення чи не 

створення ефекту «м’якої сили». Водночас, дослідник не виключав і 

цілеспрямовані дії, наприклад, публічну дипломатію, спрямовані на зміну 

конкретного стану справ із «м’якою силою» певної держави. Останній аспект є 

найважливішим для даного дослідження, оскільки саме ним передбачається 

наявність практичних методів здійснення «м’якої сили» та можливість їх 

прикладного дослідження у сфері не тільки зовнішньої політики, але й 

дипломатії, як практичного вираження таких методів [19, c. 524]. 

Втім така структура виявляється недостатньою, адже, на нашу думку, 

«м’яка сила» у зовнішній політиці є однією із постійно присутніх характеристик 

потенціалу держави на міжнародній арені і, одночасно, «м’яка сила» не є 

самодостатньою, оскільки вона походить і залежить від багатьох аспектів 

державної та недержавної політики, які здійснюються незалежно від їх 
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зовнішньополітичних наслідків з точки зору «м’якої сили» і за відсутності аналізу 

останніх. Таким чином, вона є комплексним поняттям, що може бути розділеним 

на певні складові, включаючи як суб’єктивно наявні чи відсутні характеристики, 

так і прикладні аспекти. З огляду на це, іншими дослідниками здійснюються 

спроби здійснення комплексної класифікації компонентів та складових «м’якої 

сили». 

Частина таких спроб ґрунтується на виділенні сфер здійснення взаємодії 

між державами та недержавними акторами, у яких паралельно із здійсненням 

певних зовнішньополітичних дій окремою державою може бути виокремлена і 

«м’яка сила». У традиційних зовнішньополітичних концепціях виділяють такі 

площини «м’якої сили», як політична, економічна, інформаційна, військова, 

гуманітарна, екологічна, антитерористична, їх кількість та пріоритетність 

варіюється залежно від певних умов, тому значущість полягає лише у можливості 

відмітити які проблеми міжнародних відносин є найбільш актуальними на той чи 

інший момент [62, с. 118]. Наприклад, пропагуючи більш жорсткі екологічні 

стандарти у світі, певна країна отримує більше «м’якої сили» у її «екологічному 

аспекті», натомість, відмова США прийняти Кіотський протокол однозначно 

свідчила про їх свідому відмову від отримання іміджевих переваг у цій сфері, 

ставлячи власний економічний розвиток як пріоритет. Аналогічним чином, будь-

яка держава може володіти чи не володіти «м’якою силою» у кожній окремій 

сфері. 

Утім, така класифікація не бере до уваги можливості свідомого здійснення 

заходів, що пов’язані виключно із «м’якою силою», розглядаючи її лише як 

супутній аспект. Тому більш доцільно розглядати не сфери, а саме методи 

здійснення «м’якої сили», які й є її компонентами. 

Українські дослідники А.В.Луценко та Г.А.Піскорська у своїй монографії 

«М’яка сила» в сучасній геополітиці» [62, с. 119] виділяють 12 елементів «м’якої 

сили», що поділяються на п’ять груп (у нашому розумінні саме ці групи можуть 

вважатися компонентами «м’якої сили»): дипломатичний компонент, який 

включає такі складові як: привабливість зовнішньополітичного курсу, 



42 
 

превентивна дипломатія, публічна дипломатія; політичний – політична ідеологія, 

національні цінності, демократизація; культурний – культурна дипломатія, 

культурна експансія; інноваційно-технологічний – інновації, інформатизація; 

інформаційний – інформаційно-психологічні операції та медіавпливи. Відповідно, 

різні держави володіють різним набором цих елементів та можуть застосовувати 

їх із різною ефективністю. 

Загалом розуміючи логіку такої запропонованої структури «м’якої сили», не 

можна не звернути увагу на деякі суперечливі моменти: по-перше, такі елементи, 

як культурна експансія та інформаційно-психологічні операції здійснюються 

всупереч бажанням об’єкту впливу і часто викликають зворотну реакцію – 

зменшуючи «м’яку силу» держави, яка їх застосовує, а тому викликає сумніви 

доцільність віднесення їх до «м’якої сили». По-друге, як і у випадку з 

трьохелементною структурою у Дж.С.Ная, така класифікація не дає пояснення 

знаходження у одному ряді елементів, які відмінні як за тривалістю формування 

та дії, так і за ступенем впливу – наприклад, що спільного у такому випадку між 

національними цінностями і медіавпливом певної держави. На нашу думку, за 

характером, перераховані вище методи можна було б умовно згрупувати у три 

категорії: сталі характеристики державного ладу держави, які є притаманними чи 

відсутніми у певної держави – політична ідеологія, національні цінності; 

характеристики внутрішньо- та зовнішньополітичного курсу держави у певний 

час – привабливість зовнішньополітичного курсу, демократизація, культурна 

експансія, медіавпливи, інновації та інформатизація (можуть частково належати і 

до першої категорії, і часто здійснюються недержавними акторами, однак, 

залежно від обраного державного курсу, можуть свідомо обмежуватися або 

стимулюватися); окремі короткострокові зовнішньополітичні заходи, що 

здійснюються безпосередньо державою через спеціальні органи у рамках 

превентивної, публічної та культурної дипломатії, а також інформаційно-

психологічні операції. Однак, і така класифікація не є достатньо комплексною. 

Інша спроба класифікації компонентів «м’якої сили» здійснена у механізмі 

розрахунку індексу «м’якої сили» «Нові майстри переконання» Дж.Макклорі з 
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«Інституту управління» та журналу «Монокль» [271; 272; 273; 274; 331; 332; 333]. 

У рамках проекту було запропоновано структуру із 5 компонентів «м’якої сили», 

кожен з яких включає дрібніші показники: уряд, культура, дипломатія, освіта та 

бізнес/інновації. 

Урядовий компонент використовувався розробниками індексу для 

визначення, як оцінює громадськість за кордоном державні інституції, політичні 

цінності та важливі внутрішньо- та зовнішньополітичні дії певної держави. 

Успішна модель врядування є важливою для позитивного сприйняття держави, і її 

успішність визначається за такими показниками, як індивідуальні свободи, 

розвиток людського потенціалу, рівень насильства у суспільстві та ефективність 

уряду. 

Культурний компонент був взятий до уваги, оскільки культура держави, що 

базується на загальносвітових цінностях, має більше шансів позитивно 

сприйматися у інших державах. У той же час, культура масового вжитку, на 

думку авторів, навіть поширюючись за кордоном не обов’язково призводить до 

збільшення впливу, тому акцент ставиться саме на якості культури та її 

міжнародному охопленні. Тому до компонента культури входять такі 

характеристики, як щорічна кількість туристів, поширення музичних творів 

певної держави в світі, успіх у спорті, кількість пам’яток під охороною ЮНЕСКО 

тощо. 

Розробники індексу зазначають, що здатність залучати до навчання у 

державі іноземних студентів та здійснювати освітні обміни є потужним 

«інструментом публічної дипломатії», а тому, з огляду на його вплив, визначають 

окремий освітній компонент «м’якої сили». Численні дослідження публічної 

дипломатії підтверджують, що студенти, повернувшись до своїх країн, мають 

значно краще ставлення до держави, де навчалися. Тому цей компонент включає 

кількість іноземних студентів, якість університетів та популярність наукових 

праць за кордоном. 

Оскільки економічна сила більшою мірою відноситься до «жорсткої сили» 

держави, бізнесовий/інноваційний компонент зосереджується передусім на 
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привабливості економічної моделі держави, зокрема її відкритості, 

регульованості, конкурентоздатності, рівні корупції та інноваційному потенціалі. 

Дипломатичний компонент, який є найважливішим у контексті нашого 

дослідження, визначає наявні у держави дипломатичні ресурси та впливовість. 

Він передусім свідчить про те, наскільки держава є залученою до глобалізованого 

світу та як багато зв’язків має на міжнародній арені. На думку авторів індексу, 

цей компонент для кожної держави включає такі показники, як матеріальна та 

фінансова допомога іншим державам (загальна сума та відсоток від валового 

національного доходу), кількість держав до яких її громадяни можуть 

подорожувати без віз, місце за Індексом національних брендів, кількість 

дипломатичних представництв, консульств та культурних центрів за кордоном, 

кількість міжнародних організацій, членом яких є держава, та кількість 

дипломатичних представництв при них, представленість у інтернеті (особливо 

кількість підписників у соціальних мережах у офіційних сторінок державних 

органів та представників держави), а також кількість підписаних міжнародних 

екологічних угод та осіб, що просять політичного притулку у цієї держави. 

Варто відзначити дві риси, притаманні цій класифікації: по-перше, її 

перебування на стадії становлення, по-друге, її розрахункова спрямованість. 

Методологія дослідження, що проводилося у 2010-2012 рр., була однаковою, 

однак проводилася переоцінка деяких показників, що позначилося у збільшенні їх 

кількості з 23 до 43, зокрема і позиції конкретних держав могли залежати не 

тільки від їхніх власних дій, але й від способу розрахунку. Щодо дипломатичного 

компонента, у першій версії дослідження 2010 р. не було достатньою мірою 

враховано значення транснаціональних мереж і залучення іноземної аудиторії 

через інтернет. У 2011 р. було додано такі показники як кількість підписників 

міністрів закордонних справ у Твіттері (однак у 2012 р. цей індикатор було 

прибрано, оскільки неможливо було точно підрахувати кількість внутрішніх та 

іноземних підписників), а також участь у міжнародних організаціях та кількість 

посольств і консульств за кордоном. 
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Друга характеристика наявної класифікації пов’язана із тим, що всі наведені 

елементи відбиралися за принципом можливості їх використання для розрахунку 

індексу для кожної конкретної держави, тому ті компоненти які не можуть бути 

обраховані або однозначно оцінені не завжди враховувалися. Крім того таку 

класифікацію не можна використовувати для пояснення характеру та природи 

компонентів «м’якої сили», опису зв’язків між ними чи вироблення рекомендації. 

Тому, з огляду на наведені причини – теоретичність описаної структури 

Дж.С.Наєм та надміру прикладний і розрахунковий характер інших класифікацій, 

на нашу думку, доцільно на основі вже згаданих запропонувати власну 

класифікацію компонентів «м’якої сили». 

На нашу думку, у класифікації структури «м’якої сили» повинні 

враховуватися такі критерії для компонентів, як: тривалість їх формування – 

тобто компоненти можуть характеризуватися як довгострокові чи 

короткострокові; спрямованість дій – при здійсненні певних дій (особливо це 

стосується внутрішньополітичних дій) можуть виникати позитивні чи негативні 

ефекти для «м’якої сили» держави, які не були самоціллю таких дій – тому 

компоненти можуть характеризуватися як несвідомі чи свідомі з точки зору 

використання «м’якої сили»; актор здійснення – компоненти «м’якої сили» 

можуть реалізовуватися як державними, так і недержавними акторами. 

Відповідно, можна визначити структурно-історичний, політичний, недержавний 

та дипломатичний компоненти. 

Серед компонентів «м’якої сили» єдиним довгостроковим є «структурно-

історичний компонент», що включає структурні характеристики держави, її 

культури та цінностей, що склалися історично і є мало змінними у короткий 

проміжок часу, тобто те, що Дж.С.Наєм було названо «привабливістю». Оскільки 

він включає характеристики, які вже склалися раніше і утворені великою 

кількістю факторів, визначити актора для них неможливо. Якщо певна держава 

усвідомлює ставлення у світі до неї, то можливим є свідоме використання цього 

компонента, але у більшості випадків держава володіє структурно-історичним 

компонентом «м’якої сили» незалежно від власного усвідомлення. Цей компонент 
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також включає оцінку іноземною громадськістю таких елементів: політичної 

культури і політичної системи; суспільних цінностей та політичної ідеології; 

історії; економічної моделі; збройних сил; культурних традицій; технологічного 

розвитку; рівня інноваційності певної держави. 

До короткострокових компонентів, на нашу думку, належать «політичний», 

«дипломатичний» та «недержавний» компоненти, адже саме згадані компоненти 

дозволяють швидко змінити сприйняття певної держави у світі. «Політичний 

компонент» включає поточну політичну ситуацію у державі та її політичним курс, 

тобто ті внутрішньополітичні події, а також внутрішньо- та зовнішньополітичні 

дії, що опосередковано впливають на «м’яку силу». Політичний курс формується 

та здійснюється керівництвом держави, що знаходиться при владі у конкретний 

момент часу, а тому є державним за характером, тоді як політична ситуація 

формується переважно недержавними акторами як реакція на політичний курс 

влади. Велика кількість дій державних інституцій здійснюється без огляду на їх 

іміджевий вплив або нехтуючи таким впливом (часто це стосується не лише 

внутрішньополітичних, але й зовнішньополітичних рішень, наприклад, 

вторгнення США до Іраку однозначно оцінювалося як таке, що погіршить 

ставлення до цієї держави за кордоном, втім це не зупинило активних дій), а тому 

мають несвідомий характер щодо «м’якої сили». Втім, це питання пов’язане із 

поняттям легітимності державної влади чи зовнішньополітичних кроків з точки 

зору міжнародного права, а тому, якщо певні дії однозначно підривають 

легітимність і негативно відображаються на ставленні до держави, її керівництво, 

усвідомлюючи наслідки, може відмовитися від певних дій. Яскравими 

прикладами дії політичного компонента «м’якої сили» є внутрішньополітична 

нестабільність, внутрішні конфлікти (етнічні, релігійні, соціальні, економічні 

тощо); погіршення ситуації з демократією та правами людини, чи навпаки 

реформи, демократизація; успішні зовнішньополітичні акції, такі, як укладення 

союзів, угод, або ж шкідливі з точки зору «м’якої сили» дії, як зовнішня агресія, 

порушення введених на міжнародному рівні санкцій тощо. Все ж варто зазначити, 

що вплив таких ситуацій на «м’яку силу» певної держави значною мірою 
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залежить від їх сприйняття іноземною громадськістю, а отже і від їх 

представлення ЗМІ, реакції інших держав чи міжнародних урядових та 

неурядових організацій, вміння держави донести власну позицію. 

«Дипломатичний компонент» «м’якої сили» означає дипломатичні засоби, 

що передбачають безпосереднє застосування «м’якої сили», і характеризується 

передусім свідомими державними діями, спрямованими на покращення 

сприйняття держави за кордоном. Дипломатичний компонент базований на 

традиційній дипломатії та включає, передусім, такі дипломатичні методи, як 

публічна та культурна дипломатія, які вже тривалий час використовувалися, але із 

формуванням концепції «м’якої сили» отримали нове теоретичне обгрунтування, 

та новітні дипломатичні методи, такі, як іміджева та електронна дипломатія. 

Класичні дипломатичні методи належать до дипломатичного компонента з огляду 

на їх зростаючу публічність та у розрізі того, як вони, власне, забезпечують 

ефективне застосування публічної, культурної, іміджевої та електронної 

дипломатій. 

Дії, близькі за характером до дипломатичного компонента, але які 

здійснюються недержавними акторами, можуть бути об’єднані у «недержавний 

компонент» «м’якої сили». Такі дії передбачають свідоме і безпосереднє 

застосування «м’якої сили» такими акторами, як культурні спілки, які здійснюють 

поширення культури певної держави незалежно від уряду (наприклад, поширення 

голлівудського кіно у світі, що здійснювалося незалежно від уряду США); 

неурядові організації, які, здійснюючи власні програми допомоги або іншу 

корисну діяльність за кордоном, покращують сприйняття держави із якої вони 

походять; приватні бізнес-компанії, які хоч і спрямовані на отримання власного 

прибутку, для чого здійснюють просування власного бренду аналогічно до 

іміджевої дипломатії, у очах споживачів не втрачають зв’язок із власною 

державою, чим зазвичай і підкреслюють її образ (наприклад, компанія 

МакДональдс в усьому світі асоціюється із США); недержавні засоби масової 

інформації, які працюють за кордоном, висвітлюють інформацію про події у 

власній державі, а тому здійснюють діяльність споріднену із публічною 
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дипломатією, крім того, якість роботи та авторитетність ЗМІ часто свідчить про 

суспільні цінності держави їх походження; недержавні заклади освіти, що 

здійснюють наукову та освітню співпрацю тощо. 

На нашу думку, класифікація компонентів «м’якої сили» дозволяє також 

категоризувати і відповідні дослідження. Якщо певний дослідник прослідковує 

зміни у «м’якій силі» певної держави у зв’язку із конкретним 

зовнішньополітичним рішенням, безпосередньо не пов’язаним із «м’якою силою» 

(наприклад, погіршення іміджу США у світі через війну в Іраку), тобто досліджує 

політичний компонент «м’якої сили», то таке дослідження у більшості випадків 

відноситься до сфери зовнішньої політики. Власне, дослідження дипломатичного 

компонента «м’якої сили» фокусуються саме на свідомих державних заходах, 

здійснюваних уповноваженими на це органами. 

Поряд із аналізом доктринального, інституційного та практичного вимірів 

дипломатичної діяльності у контексті концепції «м’якої сили», дослідження 

дипломатичного компонента, насамперед, зосереджуються на методах, які 

застосовуються у рамках «публічної», «культурної», «іміджевої» та «електронної» 

дипломатії, а також окремих аспектів «традиційної дипломатії», які мали 

іміджевий характер, однак із введенням поняття «м’яка сила» отримали нове 

концептуальне обґрунтування. Для комплексного розуміння поняття 

«дипломатичний компонент «м’якої сили» здається слушним окреслити ті основні 

методи, які до нього входять. 

«Публічну дипломатію» можна визначити як комплекс заходів, що 

здійснюються як центральними, так і закордонними органами зовнішніх зносин 

держави з метою дослідження ставлення та інформування іноземної 

громадськості, а також встановлення контактів за кордоном, з метою покращення 

іміджу держави та досягнення національних інтересів [360]. «Культурна 

дипломатія» є комплексом цілеспрямованих дій спрямованих на здійснення 

обміну ідеями, інформацією, цінностями, традиціями, віруваннями та іншими 

аспектами культури, з метою сприяння міжкультурному взаєморозумінню. 

«Іміджева дипломатія» є діяльністю спрямованою на створення та підтримання 
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позитивного міжнародного іміджу та підтримання бажаної громадської думки [62, 

с. 119]. Поняття «електронна дипломатія» вказує передусім на середовище у 

якому здійснюється окремі програми публічної, культурної чи іміджевої 

дипломатії, а тому кожен із цих методів має і електронну складову. Ці сфери 

діяльності є одними з головних методів та способів вираження «м’якої сили», які 

є доступними для цілеспрямованих зусиль держав, однак віднесеними до 

дипломатії вони можуть бути лише при умові їх застосування державою, як це 

традиційно має визначення у випадку багатосторонньої дипломатії. 

У рамках публічної, культурної, іміджевої та електронної дипломатії, 

здійснюються специфічні заходи та програми, котрі за своєю метою і функціями 

можуть бути поділені на заходи аналітичного, інформаційного, освітнього та 

культурного характеру. 

Аналітична група заходів передбачає збір та аналіз інформації про 

суспільну думку про певну країну в інших державах світу, чи світі загалом, при 

чому, найбільш звичним способом здійснення є опитування громадської думки, а 

також аналіз інформації, що міститься у друкованих і електронних виданнях 

відповідної країни, чи публічно висловлюється. Такі програми є необхідною 

відправною точкою для планування усіх наступних заходів, що будуть 

здійснюватися у контексті «м’якої сили», адже без розуміння ставлення аудиторії, 

визначення проблемних питань, сфер, регіонів, суспільних груп, які негативно 

ставляться до держави, що проводить таке дослідження, неможливе подальше 

ефективне спрямування ресурсів на зміну суспільної думки. 

Збір інформації про певну країну в інших державах значно полегшився із 

появою інтернету, зокрема, соціальних мереж, форумів, блогів, інтернет-

конференцій тощо. Ця сфера історично належала до традиційної дипломатії, адже 

моніторинг преси є звичною роботою дипломатичних працівників нижчої ланки, 

однак із появою мережі інтернет вона значно змінилася: тепер дипломати можуть 

дізнатися не лише офіційну позицію уряду чи відносно вузького кола осіб, 

представлених у ЗМІ, а й громадськості в цілому. Наявність соціальних мереж 

дозволяє залучити до обговорення аудиторію, до якої уряд країни раніше не мав 
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прямого доступу. Функціонування спеціалізованих веб-сайтів, форумів, сторінок 

у соціальних мережах спрямоване не тільки на дослідження громадської думки 

широких верств населення інших країн, але і має на меті вплинути на цю думку 

шляхом діалогу та спрямування дискусії в певне русло. 

Інформаційна група заходів включає широке коло програм, що також 

здійснюються як традиційними, так і цифровими методами, і полягає в 

інформуванні зарубіжної аудиторії за допомогою ЗМІ, мережі інтернет, мобільних 

телефонів тощо, а також включає діяльність з «адвокації» - інформаційне 

просування певних зовнішньополітичних дій, та так зване «дипломатичне 

сигналізування», здійснюване через ЗМІ. Інформаційні війни (також позначувані 

поняттями «інформаційно-психологічні операції» та «пропаганда») також 

відносяться до цієї групи заходів [237]. Традиційними інформаційними 

форматами вважаються радіо- і телепрограми, а основною платформою – 

новинний формат програм. 

«Адвокація» (від англ. advocacy – просування, захист, лобіювання), як 

здійснення інформаційних кампаній задля просування певних 

зовнішньополітичних дій, також є ефективним засобом інформаційного характеру 

[181, p. 32]. Ця діяльність передбачає забезпечення інформаційної підтримки 

певних зовнішньополітичних дій. Основна мета подібних кампаній полягає у 

донесенні інтересів певної держави до широкої закордонної аудиторії та 

поясненні, чому ця держава діє саме таким чином, і продемонструвати, що 

відмова від підтримки позиції цієї держави щодо вирішення проблеми може 

загрожувати інтересам цієї аудиторії чи держави. 

Дипломатичне сигналізування має місце у ситуації, коли одна держава 

використовує неформальні канали для інформування уряду іншої держави щодо 

можливих майбутніх дій, змін у зовнішній політиці тощо [181, p. 31]. 

Інформування, або сигналізування, здійснюється за допомогою телевізійних чи 

інших каналів, або шляхом залучення журналістів як посередників. 

Телевізійні канали використовуються урядами задля передачі вербальної та 

візуальної інформації іншим урядам. У деяких випадках, у період «холодної 



51 
 

війни», США та СРСР спілкувалися таким чином, даючи один одному сигнали 

про можливе втручання чи невтручання у справи певних регіонів. Також 

можливим є щоденне демонстрування певного сюжету на телевізійних каналах 

протягом тривалого періоду задля переконання іншої сторони, що певна позиція є 

принциповою і зміні не підлягає, чи з іншою метою. 

Використання журналістів як посередників між ворогуючими сторонами 

також є засобом дипломатичного сигналізування. Нерідко журналісти обираються 

урядом для передачі якоїсь інформації, яку уряд не може передати офіційно 

протилежній стороні. Також через них можливе здійснення «зондування» позиції 

іншої сторони – тобто поширення якоїсь ідеї через журналістів з наступним 

аналізом реакції іншої сторони [25, c. 26]. 

Дипломатичне сигналізування як специфічний інформаційний метод 

дозволяє урядам «прозондувати» реакцію зарубіжних офіційних осіб на надіслані 

через ЗМІ сигнали, мати можливість відмовитися від свої попередніх ідей, 

заявивши в офіційних джерелах, що надана журналістами інформація не була 

офіційною позицією уряду, і навіть використати таку інформацію як один з 

засобів дипломатичного тиску [181, p. 38]. 

Категорія заходів освітнього характеру включає широке коло програм 

навчання, обмінів, візитів у найрізноманітніших сферах від академічної спільноти 

до військового персоналу, а наразі й онлайн-освіту, що останнім часом набуває 

широкої популярності. 

Освітні програми включають у себе: сукупність урядових програм навчання 

іноземців, зокрема молоді (академічні програми), державних чиновників, 

політиків, бізнесменів і фахівців у різних галузях, професійних військових; 

сприяння реформам освіти в інших державах; онлайн-курси; проведення 

тренінгів, семінарів, майстер-класів – неформальна освіта. 

Програми міжнародних обмінів та освіти, що підтримуються урядами 

певної держави, спрямовані на формування в зарубіжних країнах політичної 

еліти, яка буде проводити дружню по відношенню до цієї держави політику. По-

друге, поширеною політичною метою освітніх програм є підготовка опозиційних 
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лідерів і активістів, членів неурядових організацій, що борються за права людини, 

членів демократичних партій. 

Програми у сфері культури включають виставки, обміни і конгреси творчої 

інтелігенції, видавничу діяльність і спілкування діаспор. Програми в галузі 

культури найбільшою мірою серед усіх зазначених вище програм несуть у собі як 

культурологічний компонент, так і політичний ефект. 

Логічно, що вищеперераховані функціональні напрями здебільшого 

корелюють із сучасними видами дипломатичної діяльності: культурні заходи 

здійснюються у рамках культурної дипломатії, освітні та інформаційні – 

публічної, аналітичні – іміджевої. Однак ці сфери настільки тісно переплітаються, 

що таке чітке розділення розмивається, і кожен із виділених нами видів 

дипломатії може виконувати усі зазначені функції. 

Загалом, концепція «м’якої сили», яка є концептуальною основою 

дослідження, має не лише описовий, а й прикладний характер, що проявляється, 

передусім, у виділенні компонентів «м’якої сили», що певною мірою робилося у 

попередніх дослідженнях, однак цілісної системи компонентів «м’якої сили» 

запропоновано не було. На нашу думку, саме виділення таких чотирьох 

компонентів, як «структурно-історичний», «недержавний», «політичний» та 

«дипломатичний», дозволяє найбільш чітко пояснити дії держави у рамках 

концепції «м’якої сили», а виокремлення та дослідження у рамках 

дипломатичного компонента таких його складових, як публічна, культурна, 

іміджева та електронна дипломатія, а також окремих аспектів традиційної 

дипломатії, дозволяє аналізувати практичну реалізацію згаданої концепції. 

 

1.2 Документально-джерельна база дослідження 

 

У дисертаційній роботі опрацьовано широке коло різноманітних джерел, 

окремі з яких вперше вводяться до наукового обігу. Всі документальні джерела, 

використані в дослідженні, доцільно розділити на чотири основні групи: 
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міжнародні нормативно-правові акти; нормативні акти США; доктринальні 

документи США; звіти державних органів США. 

По-перше, це міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють 

діяльність держав у сфері дипломатичних зносин, насамперед це Віденська 

конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. [14] і Віденська конвенція про 

консульські зносини 1963 р. [15], Статут Ліги Націй [106], Статут Організації 

Об’єднаних Націй 1946 р. [107], а також інші міжнародні конвенції, акти і 

декларації. 

По-друге, це офіційні політико-правові та нормативні акти Сполучених 

Штатів, наприклад Акт Роджерса (Акт про закордонну службу) [256; 320], що 

заклав нормативно-правову базу здійснення дипломатичної діяльності 

Сполученими Штатами; Закон Голдуотера-Нікольса [212], що стосувався 

розподілу повноважень між Державним департаментом та Департаментом 

оборони, а також законодавчо затвердив вимогу розробки та публікації стратегії 

національної безпеки кожною новою президентською адміністрацією; рішення 

Верховного суду США [280], що врегулювали деякі суперечливі питання у цій 

сфері; Закон про закордонну службу 1980 р. [200], що передбачив 

функціонування професійної дипломатичної служби із кар’єрних дипломатів із 

відповідною освітою, тощо. Джерела цієї групи створили ті рамки та умови, без 

яких функціонування сучасної дипломатії Сполучених Штатів було б 

неможливим. До цієї групи джерел також включається щорічний державний 

бюджет США, адже він надає необхідні фінансові ресурси для здійснення 

дипломатичної діяльності, побічно дозволяючи робити висновки про 

пріоритетність певних сфер у зовнішній політиці держави. 

Третя група офіційних джерел включає документи, що формують та 

виражають поточні пріоритети зовнішньої політики США – передусім це стратегії 

національної безпеки. Стратегія національної безпеки визначає пріоритети 

зовнішньої та внутрішньої політики з метою забезпечення національної, а також 

міжнародної безпеки, оскільки перша є невід’ємною від другої. Також у ній 

окреслюються необхідні засоби та ресурси задля досягнення поставлених цілей. 
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Зазвичай цей документ оприлюднюється після обрання нового Президента США і 

виражає пріоритетні напрями та методи зовнішньополітичної діяльності держави 

на наступну президентську каденцію. З огляду на період початку вживання 

терміну «м’яка сила» на державному рівні, у дослідженні проаналізовано чотири 

стратегії національної безпеки США – дві за доби адміністрацій Президента 

Дж.Буша-молодшого – 2002 і 2006 рр. [339; 340], та дві – за Президента Б.Обами – 

2010 і 2015 рр. [341; 342]. 

Простежуючи послідовно еволюцію пріоритетів зовнішньої політики у 

стратегіях національної безпеки США, можна побачити поступовий перехід від 

бачення США як держави, що має ресурси і право на використання будь-яких 

методів (в тому числі, й односторонніх військових дій, хоча й за міжнародним 

правом жодна держава не володіє таким правом, що не завадило американським 

адміністраціям вносити його до усіх згаданих стратегій, окрім 2015 р.) з метою 

трансформації світу відповідно до інтересів Сполучених Штатів, і до констатації 

факту, що США повинні діяти більш обережно і спиратися на підтримку 

союзників на міжнародній арені. У той же час, стратегії національної безпеки є 

декларативним документом, орієнтованим як на внутрішню аудиторію, так і на 

міжнародну громадськість, а тому їх твердження можуть бути загальними та 

нечіткими, а також не завжди відповідати практиці. Також до цієї групи джерел 

нами віднесено доповідь «Більш розумна, більш безпечна Америка» 2007 р. [283] 

спеціальної двопартійної комісії із впровадження «розумної сили» (Smart Power 

Commission) під егідою американського Центру стратегічних та міжнародних 

досліджень, адже саме ця доповідь виразила пріоритет переходу дипломатії США 

до методів «м’якої сили»; а також виступи та заяви вищих державних діячів – 

президентів Дж.Буша-молодшого та Б.Обами [158; 293; 294; 295], державних 

секретарів К.Райс [317; 318], Г.Клінтон [171; 172], оскільки вони відповідають 

загальній зовнішньополітичній лінії США та з них можна робити висновки про 

певні зміні цілей та пріоритетів державної політики. 

Четверту групу державних документів складають проміжні та підсумкові 

звіти центральних державних органів зовнішніх зносин США, із яких можна 
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переконатися в успішності чи неуспішності певних напрямів дипломатичної 

діяльності, методів, виконання поточних завдань чи зміну пріоритетів та цілей, 

зокрема: чотирьохрічні огляди дипломатії та розвитку, що були опубліковані у 

2010 та 2015 рр. Державним департаментом США [194; 260] та публікації 

офіційних періодичних видань – «Журналу закордонної служби», інформаційного 

бюлетеню Державного департаменту, щотижневого збірника президентських 

документів, а також доповіді слухання комітетів з зовнішніх зносин Палати 

представників та Сенату Конгресу США [220; 221], звіти Міжвідомчої робочої 

групи з оцінки програм публічної дипломатії, звіти Міжвідомчої робочої групи з 

оцінки освітніх програм [149; 163; 164; 166; 175; 184], звіти Агентства з 

міжнародного розвитку США (USAID) [315], рекомендації та оцінки Комісії 

радників Президента з публічної дипломатії, а також доповіді дослідницького 

інституту Брукінгса [266; 329], підпорядкованого Державному департаменту. 

Здійснення дослідження також було б не можливим без використання 

офіційного веб-сайту Державного департаменту США та даних, що на ньому 

містяться, адже ця інформація є найбільш актуальною та достовірною, на ресурсі 

викладені фактичні дані, які відповідно не виражають авторської суб’єктивної 

точки зору, та не можуть бути застарілими, адже ресурс постійно оновлюється. 

Автор також опрацював аналітичні матеріали та інформаційні публікації в 

фахових періодичних англомовних виданнях, а саме: BBC World Service, 

Bloomberg, CNN, Foreign Affairs, Foreign Policy, Foreign Service Journal, 

International Marketing Review, Journal of Advertising Research, Journal of World 

Business, Public Affairs, The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, The Daily Telegraph, The Economist, The Independent, The International 

Herald Tribune, The New York Times, Forbes, International Security, Strategic 

Analysis, The Guardian, The Nation, The Washington Post, The Washington Quarterly, 

Time, World Affairs. 

Важливе значення мали публікації провідних науково-дослідницьких 

центрів з проблематики міжнародних відносин – RAND Corporation, Council on 

Foreign Relations, Pew Research Center, Belfer Center, The Heritage Foundation. 
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Цінними для фактологічної бази дисертації стали також вітчизняні 

періодичні видання, що регулярно звертаються до кола питань, визначених 

об’єктом і предметом дослідження: «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Міжнародні відносини», «Гілея: науковий вісник», «Дослідження світової 

політики», «Зовнішні справи», «Політологічний вісник», «Стратегічна панорама», 

«Стратегічні пріоритети», «Україна дипломатична: Науковий щорічник». 

Корисною та, часом, унікальною інформацією з проблематики дослідження 

володіють ресурси мережі інтернет, що забезпечили необхідну фактологічну базу 

дослідження. При роботі над дисертацією були використані джерела сайтів: сайт 

архіву Державного департаменту США (2001-2009.state.gov), Американського 

інституту підприємництва (www.aei.org), Управління з міжнародних 

інформаційних програм Державного департаменту США (www.share.america.gov), 

Бельферського центру науки і міжнародних відносин Гарвардського університету 

(belfercenter.ksg.harvard.edu), для пошуку американських нормативно-правових 

актів використовувався сервіс caselaw.lp.findlaw.com, Федеральної служби 

державної статистики США (www.census.gov), інформаційного ресурсу 

«ЦентрАзия» (www.centrasia.ru), Ради з міжнародних відносин (www.cfr.org), 

газети «Час і Події» (www.chasipodii.net), Центрального розвідувального 

управління (www.cia.gov), Центру дослідження міжнародних відносин 

(www.cirs.kiev.ua/cs/), Американського центру стратегічних і міжнародних 

досліджень (www.csis.org), порталу «Електронний уряд» (www.e-gov.by), журналу 

«Форін Аффеарс» (www.foreignaffairs.org), сайт архіву адміністрації Президента 

США Дж.Буша-молодшого (georgewbush-whitehouse.archives.gov), газети 

«Гардіан» (www.guardian.co.uk), міжнародної громадської організації «Інформація 

для всіх» (www.ifap.ru), журналу «Міжнародні процеси» (www.intertrends.ru), 

сайту «Розслідування по Іраку» уряду Великої Британії» (www.iraqinquiry.org.uk), 

Інституту світової політики (www.iwp.org.ua), Інституту дослідження міжнародної 

політики Лові («www.lowyinstitute.org»), Московського державного інституту 

міжнародних відносин (www.mgimo.ru), Національного оборонного університету 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.iraqinquiry.org.uk/
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США (www.ndu.edu), газети «Нью-Йорк Таймс» (www.nytimes.com), університету 

Нью-Йорка (www.nyu.edu), архіву виступів президентів США 

(www.presidentialrhetoric.com), закордонних блогів газети «Нью-Йорк Таймс» 

(www.rendezvous.blogs.nytimes.com), безпекових блогів інформаційного агентства 

«Сі Ен Ен» (www.security.blogs.cnn.com), журналу «Стратегія Росії» 

(www.sr.fondedin.ru), Державного департаменту США (www.state.gov), журналу 

«Амерікан Консьорватів» (www.theamericanconservative.com), Посольства США в 

Україні (ukrainian.ukraine.usembassy.gov), Центру публічної дипломатії 

Університету Південної Каліфорнії (www.uscpublicdiplomacy.org), секції 

зовнішньої політики США інформаційного ресурсу «Ебаут.Ком» 

(www.usforeignpolicy.about.com), блогів журналу «Форін Полісі» 

(foreignpolicy.com/recent-voices/), журналу «Вашингтон Дипломат» 

(www.washdiplomat.com), газети «Вашингтон Пост» (www.washingtonpost.com), 

офіційного сайту «Білого дому» (www.whitehouse.gov). 

Ступінь наукового розроблення дисертаційної проблеми визначено 

здобувачем за результатами критичного опрацювання монографічних видань і 

дисертаційних робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників. Зокрема, при 

підготовці пропонованої дисертаційної роботи було використано напрацювання 

дисертаційних досліджень О.В.Ваганової [11], М.С.Годлевського [31], 

О.П.Кучмій [60], О.А.Манжуліної [66], С.Мюррея [278], О.І.Опанасюк [76], 

Н.О.Піпченко [82], Н.Ф.Ржевської [92], К.Ю.Сербіної [99], В.І.Терещука [109], 

М.І.Терещук [112], О.М.Тищенко-Тишковець [114], Н.І.Турчак [118], 

Г.Ю.Філімонова [124; 127], О.В.Швець [137] та ін. 

Задля кращого розуміння об’єкту дослідження, а також для визначення 

тенденцій, що впливають на сучасну дипломатію та визначають співвідношення 

різних методів у дипломатичній практиці, автор дослідження звернувся до 

найвідоміших класичних та деяких сучасних праць із теорії дипломатії. Сучасні 

дослідники дипломатії [278, p. 2] вважають, що може скластися помилкове 

враження про цілковиту дослідженість дипломатії та розвиненість теорії 

дипломатії. З одного боку, така теза має право на існування з огляду на велику 

http://www.usforeignpolicy.about.com/
../../../../Users/Ілля/Downloads/foreignpolicy.com/recent-voices/
http://www.washdiplomat.com/
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кількість «класичних» наукових праць із дипломатії [71; 159; 160; 186; 243; 249; 

323]. З іншого боку, ці праці написані практиками і, здебільшого, дають практичні 

поради щодо здійснення дипломатії, не намагаючись на глибокому рівні 

аналізувати природу та основи дипломатії. Зазвичай у дослідженнях, які 

представляються як теорія дипломатії, насправді йдеться про такі практичні 

аспекти, як дипломатична історія, функціонування та організація органів 

зовнішніх зносин, формування зовнішньої політики та прийняття 

зовнішньополітичних рішень, функції посольств, якості дипломата, 

дипломатичний протокол та етикет, питання ведення переговорів, дипломатичні 

привілеї та імунітети, а також широке коло інших питань від міжнародної торгівлі 

до міжнародного права. Такий ухил є помітним та великою мірою зрозумілим, 

адже дипломатія все ж є професійною практичною діяльністю, але його наслідком 

є недостатня розвиненість дипломатичної теорії. Р.Джексон [235, c. 20], 

наприклад, вважає, що при розгляді дипломатії як науки спостерігається 

дихотомія між дипломатами-практиками, що «теоретизують» щодо питань 

професії дипломата та дипломатичних інституцій, прикладами таких авторів є 

Дж.Болл [157], Дж.Р.Беррідж [159; 160], Дж.А.Крейг і А.Л.Джордж [179; 180], 

П.Дж.Лоурен [258], та академічною спільнотою, що відірвано від практики 

аналізує основи дипломатії. 

Така ситуація призвела до того, що деякі дослідники міжнародних відносин 

відмовляють дипломатії у статусі самостійної сфери досліджень [277; 330]. На 

думку Г.Крейга [180], «відірваність» дипломатичних досліджень від сучасних 

умов призвела унеможливлення їх взаємоузгодження із напрацюваннями у сфері 

теорії міжнародних відносин. Д.Пучала [311] скаржиться на «інтелектуальну 

стерильність» більшості сучасних напрацювань у сфері дипломатії. Р.Шарп [327, 

p. 34] також звертає увагу на непов’язаність досліджень дипломатії з рештою сфер 

дослідження міжнародних відносин та її маргінальне становище у системі 

останніх. Причиною таких негативних оцінок є переважно практичне 

спрямування досліджень дипломатії, а також недооцінка впливу новітніх 

тенденцій на дипломатичну практику. Вже згадані «класичні» та сучасні автори, 
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що належать до традиційної школи дипломатії, досліджували дипломатію без 

урахування новітніх умов з огляду на значний вік таких праць або свідомо їх 

ігноруючи, як у випадку М.С.Андерсона [146], Дж.Р.Берріджа [159; 160], 

Е.О.Бріггса [161], Дж.Кауфмана [243] чи Г.Кіссінджера [249] та інших, 

відповідно, належна увага не приділялася і питанням еволюції дипломатії та 

новим дипломатичним практикам. Окрім того, дослідження дипломатії у рамках 

«класичного» підходу є державоцентричними, а отже вони розглядають 

дипломатію та міжнародні відносини загалом як сферу підтримки контактів 

виключно між суверенними державами, не визнаючи появу нових акторів, 

значення громадської думки та новітніх засобів комунікації. Втім, вони надають 

важливі дані щодо основних методів дипломатії та функціонування 

дипломатичних служб різних країн світу [29, c. 13]. 

Тому більшість сучасних досліджень у сфері дипломатії присвячені саме її 

еволюції та тим значним змінам, що відбулися у ній протягом другої половини 

ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Зокрема, С.Мюррей [278, p. iii] у своєму 

дисертаційному дослідженні теорії дипломатії виділяє 3 школи дослідження 

дипломатії: вже згадана традиційна школа дипломатії та школи «новітньої» та 

«інноваційної» дипломатії, при цьому відзначаючи їх пов’язаність із, відповідно, 

політичним реалізмом, лібералізмом і конструктивізмом у теорії міжнародних 

відносин. На думку цього дослідника, найбільш точне пояснення природи і 

сутності дипломатії лежить на перетині згаданих трьох теорій. 

Новітня школа дипломатії, до якої належать, наприклад, К.Гамільтон [215; 

216], Р.Лангхорн [257], Дж.Дер Деріан [189], висуває на перший план моральні та 

етичні аспекти міжнародного спілкування і вважає, що нові актори, передусім 

міжнародні міжурядові та неурядові організації, а також широка громадськість, 

більше схильні керуватися інтересами загального блага, ніж держави, які 

захищають егоїстичні національні інтереси, а тому перші мають витіснити 

останніх на міжнародній арені і спостерігають у сучасних змінах у дипломатичній 

практиці саме цей процес. Інноваційна теорія дипломатії, представлена роботами 

А.Купера [176], Я.Меліссена [275; 276; 343], П.Шарпа [327; 328], Б.Хокінга [224; 
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225] та іншими, намагається узгодити положення двох попередніх теорій і надати 

рекомендації до взаємодії держав та нових акторів у сфері дипломатії. 

Важливим для дослідження є те, що за дискусіями щодо основних акторів 

дипломатії, сучасні дослідники визнають нові методи дипломатичної практики. 

Зокрема, Б.Хокінг [224] вважає, що сучасне середовище дипломатії створює 

умови для широкого кола взаємодій між державними та недержавними акторами, 

і кожен із них може застосовувати різноманітні офіційні та неофіційні форми та 

методи дипломатії. Із ним погоджуються такі дослідники, як Д.Спенс [225], 

К.Рана [312], Дж.Робертсон [319], обґрунтовуючи новітніми формами дипломатії 

тезу про те, що дипломатія завжди була інноваційною сферою. Я.Меліссен [276, 

p. xxi] на основі дослідження дипломатії самітів та багатосторонньої дипломатії 

загалом дійшов висновку, що у випадках, коли деякі ad hoc методи дипломатії 

виявляються корисними та ефективними, вони поступово стають 

загальноприйнятими. Згодом цей дослідник звернувся і до питання «м’якої сили» 

у сучасній дипломатії, оскільки концепція «м’якої сили» є одним із варіантом 

пояснення проблеми еволюції дипломатії та появи нових дипломатичних методів, 

таких як публічна, культурна, багатостороння і електронна дипломатія. 

Загалом про інтенсифікацію дипломатичних контактів у сучасному світі 

писали К.Холсті [226, p. 191], який обґрунтовував цю тезу підрахунками кількості 

взаємного визнання та дипломатичних представництв між державами світу в різні 

історичні періоди, та М.В.Захер [366, p. 65], який дійшов аналогічних висновків 

на основі статистики кількості міжнародних організацій та дипломатичних 

конференцій. 

Велике значення для нашого дослідження мали наукові праці, які 

розкривають різні аспекти функціонування дипломатичної служби Сполучених 

Штатів. Доробок іноземних, особливо американських фахівців є найціннішим, 

адже переважно це ті люди, котрі самі були працівниками Державного 

департаменту чи закордонних представництв США, а отже безпосередньо знайомі 

із роботою їх дипломатичної служби. Наукові праці Дж.Чайльдса [170], 

В.Ільчмана [229] присвячені функціонуванню дипломатичної служби в цілому. 
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Праці Р.Браунштейна та Н.Істона [165], Е.О.Бріггса [161], М.Майєра [270], 

Е.Плішке [304; 305] та Е.Вайлдера-Споулдінга [362] присвячені ролі особи в 

дипломатії, зокрема безпосередньо послів Сполучених Штатів, а також інших 

осіб, що мали значний вплив на здійснення зовнішньої політики цієї держави. 

Стосовно напрацювань вітчизняних американістів, насамперед, варто 

виділити наукові праці Б.М.Гончара [32; 33], Н.Д.Городньої [35], Т.А.Грищенка 

[36], Є.Є.Камінського [51], О.В.Потєхіна [89], Н.Ф.Ржевської [90; 91; 92; 321; 

322], М.М.Рижкова [93], О.Г.Цвєткова [130], О.О.Шевченка [139; 140], 

О.В.Шевчука [141] та ін., які заклали концептуальні засади дослідження 

зовнішньої політики та дипломатії Сполучених Штатів загалом, її формування та 

здійснення, а також доктринального та інституційного забезпечення. Праці 

фахівців з дипломатії та функціонування дипломатичних служб різних країн, 

таких як Б.І.Гуменюка та О.В.Щерби [37], О.П.Сагайдак [97], В.Г.Ціватого [133] 

та ін., зосереджуючись на особливостях дипломатії різних країн, також містять 

важливі дані щодо особливостей дипломатичної служби США. 

Праці російських науковців Т.В.Зонової [42; 45; 46] та І.І.Попова [85] 

присвячені сучасній дипломатії, зокрема організаційним та функціональним 

особливостям окремих дипломатичних служб країн світу, і є аналогічними 

українським із дещо відмінним авторським ставленням, досить описово 

окреслюють дипломатичну службу США, без аналізу її новітніх напрацювань. 

Серед досліджень російських авторів виділяється монографія Б.А.Ширяєва 

«Зовнішня політика США. Принципи, механізми, методи» [142], яка детально 

аналізує не тільки зовнішньополітичний механізм, але і власне дипломатичну 

службу Сполучених Штатів, однак, видана у 2007 р., також не враховує 

найостанніших тенденцій, а будучи частково упередженою, як і решта російських 

джерел, може бути врахована лише у тому обсязі, у якому подаються факти, а не 

трактування чи оцінки американської дипломатії. 

Все ж, більшість із існуючих досліджень дипломатичної служби США 

визнають, що вона є однією із найбільш інноваційних у світі, такою, що 
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оперативно відслідковує світові реалії та впроваджує нові методи дипломатичної 

практики, що великою мірою окреслюються концепцією «м’якої сили». 

Основну теоретичну базу дослідження заклали наукові праці 

безпосереднього автора терміну «м’яка сила» – Дж.С.Ная [283; 284; 285; 286; 287; 

288; 289; 290; 291; 292], а дещо згодом додалися його критики та послідовники. 

Не дивлячись на те, що ці праці об’єднані єдиною тематикою та близькими 

висновками, вони дають можливість порівняти зміну поглядів дослідника, а також 

простежити еволюцію поняття «м’яка сила». 

Як вже було зазначено, вперше термін «м’яка сила» був застосований 

Дж.С.Наєм у 1990 р. [285, p. 32], тоді йшлося про провідне місце Сполучених 

Штатів у сучасному світі та ресурси і методи, завдяки яким така позиція 

підтримується. У тому ж році, вийшла невелика стаття дослідника у журналі 

«Форін Полісі» під назвою «М’яка сила» [287], у якій коротко пояснювалися 

основні ідеї з цієї книги, що стосувались безпосередньо концепції «м’якої сили». 

У 2002 р. дослідник випускає книгу «Парадокс американської сили» [290], у якій 

ідеться, про те, що Сполучені Штати не можуть виконувати функцію світового 

лідера, не спираючись на існуючі альянси, без урахування інтересів союзників та 

не використовуючи багатосторонні засоби. Фактично, це була критика 

превалюючого на той час у США підходу щодо можливості застосування будь-

яких засобів, включно із військовою силою, у односторонньому порядку. 

У більш ґрунтовному дослідженні «М’яка сила»: як досягнути успіху у 

світовій політиці» [288], виданому у 2004 р., автор максимально детально розкрив 

своє бачення взаємодій між державами на світовій арені. Дж.С.Най не 

відмовляється від реалістичного бачення світу, де домінують держави і відносини 

між ними, але наголошує на еволюції міжнародних відносин, що включає 

ускладнення структури політичної взаємодії, розширення кола її елементів, а 

також зміну засобів, за допомогою яких актори досягають своїх цілей на 

міжнародній арені. Такі засоби розширюють розуміння поняття «сили». В рамках 

запропонованої теорії, визначальною роллю наділяються пріоритети та мотиви 
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міжнародних акторів, а саме здатність впливати на них непрямими шляхами, 

передусім, через «м’яку силу». 

Найновішою ґрунтовною працею Дж.С.Ная у рамках концепції «м’якої 

сили» є книга «Майбутнє сили» [289], опублікована у 2011 р., відповідно, вона 

заслуговує на найбільшу увагу, так як у ній подається останній варіант згаданої 

концепції. Основний зміст книги складається із трьох розділів: «типи сили», 

«зміна характеру сили: розосередження та перехід» та «політичний курс». У 

першому розділі, автором аналізуються три основні способи впливу («обличчя 

сили») на поведінку об’єкта впливу – прямий примус; підлаштування умов таким 

чином, щоб у об’єкта не було вибору; формування пріоритетів самого об’єкту. 

Автор виділяє три основні види сили у світовій політиці: військова сила, 

економічна сила, «м’яка сила», і досліджує їх кореляцію із згаданими способами 

впливу, при цьому, доходить висновку, що, у деяких випадках, навіть 

застосування військової чи економічної сили має як наслідок зміну ставлення до 

цієї держави, що засвідчує нерозривний зв’язок цих видів сили із «м’якою 

силою». У наступних розділах Дж.С.Най висловлює свою думку на процеси у 

світовій політиці після появи інтернету та інших новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, що завдяки ним, у світі зникає можливість 

монополізації влади і з’являється новий вид – кібер-сила. У розділі «політичний 

курс» окреслюється можливість раціонального поєднання «м’якої» та «жорсткої» 

сили – «розумна сила», і здійснюються рекомендації щодо її застосування. 

Після 2011 р., дослідник, хоч і не видає нових ґрунтовних наукових праць 

присвячених саме розвитку концепції «м’якої сили», досліджуючи інші питання, 

продовжує уточнювати її розуміння – зокрема про залежність подій на 

міжнародній арені від іміджу президентів у монографії «Президентське лідерство 

та створення американської ери», про значення сили інтернету в сучасній 

політиці, чи уточнюючи розуміння формальних та неформальних ознак «м’якої 

сили» на прикладі аналізу помилок Росії та Китаю у застосуванні «м’якої сили», в 

тому числі у своїй останній книзі «Чи закінчилося американське століття?» [292]. 
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Не дивлячись на те, що поняття «м’якої сили» є відносно новим – існує з 

1990 р., його дослідженням на теоретичному рівні та адаптацією його до 

практичних потреб зовнішньої політики у країнах Європи та у США займалася 

низка дослідників-теоретиків та практиків – Р.Армітейдж, Дж.Макклорі, 

Я.Меллісен та багато інших. Р.Армітейдж, поряд із Дж.С.Наєм, доклав значних 

зусиль до прийняття цього терміну в США на державному рівні; Дж.Макклорі 

досліджував практичні аспекти застосування «м’якої сили»; Я.Меліссеном була 

здійснена оцінка успішності стратегій «м’якої сили» окремих держав та складено 

один із перших рейтингів за цим параметром. 

Власне окреслення проблематики «м’якої сили» викликала і певні дискусії у 

західному науковому середовищі. Зокрема, питання її позитивного чи негативного 

впливу розглядали Дж.Галларотті, Н.Фергюсон, Дж.Джофф, Р.Каган, К.Волтц, 

П.Катценштайн, Ж.Хьюманс, А.Вувінг, Я.Меллісен, а Дж.С.Най вів дискусію з 

цього питання з відомим політологом-реалістом Дж.Міршаймером. Питання 

взаємодії «м’якої» і «жорсткої» сили розглядали Дж.С.Най та Дж.Галларотті. 

Дослідженню можливостей використання примусу чи маніпуляції у «м’якій силі» 

були присвячені роботи П.Катценштайна, Р.Дювалла і М.Барнета. В.Волфорт і 

С.Брукс дискутували з К.Волтцом щодо перспектив виникнення ситуації «балансу 

«м’якої сили». Дослідженнями «м’якої» і «нормативної» сили Європейського 

Союзу та Європи загалом, які можуть бути використані для порівняння з «м’якою 

силою» Сполучених Штатів, присвячені роботи Я.Маннерса, А.Чіамбра, Т.Діеза, 

А.Хайд-Прайса, Р.Вітмана. Окрім цього, А.Робертс і Т.Гартон-Еш висунули ідею, 

що при мирному громадянському спротиві владі, можуть виникати деякі види 

«м’якої сили», однак це припущення не є загальноприйнятим і у дослідженнях 

«м’якої сили» певних держав не використовується. 

Останнім часом кількість досліджень «м’якої сили» в Україні зросла, але 

все ж це поняття лишається менш дослідженим у вітчизняній політичній науці у 

порівнянні з США чи країнами ЄС. Власне цій проблематиці присвячена 

монографія А.В.Луценко та Г.А.Піскорської «М’яка сила» в сучасній геополітиці» 

[62]. Є ряд окремих досліджень, серед яких виділяється дисертація 
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М.С.Годлевського «Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій 

Барака Обами» [31], стаття М.Г.Капітоненка «М’яка сила» у сучасній світовій 

політиці» [52] та низка досліджень Інституту світової політики «М’яка сила» 

України в регіоні» [70]. 

У праці А.В.Луценко та Г.А.Піскорської [62] подається детальне пояснення 

розуміння поняття «м’яка сила», представлена авторська класифікація 

компонентів «м’якої сили», з якою ми не можемо повністю погодитися, 

аналізуються стратегії, особливості та оцінки ефективності провідних акторів 

світової політики. Загалом дослідження є унікальним за обсягом та охопленням 

серед українських праць на вищеозначену тематику, а також одним із небагатьох, 

де певною мірою аналізується саме «м’яка сила» Сполучених Штатів (присвячено 

один із підрозділів дослідження), однак помітним є те, що серед методів «м’якої 

сили» дослідниці вважають пріоритетним саме інформаційні впливи на 

міжнародне середовище, аналізуючи передусім віртуальну та медіа-дипломатію, 

при тому, що місце таких новітніх методів досі є неоднозначним, а самі терміни 

не є остаточно усталеними. Автори відзначають принципові відмінності між 

«м’якою силою» Сполучених Штатів, яка ґрунтується, на їх думку, на 

американській масовій культурі, демократії та наданні допомоги іншим державам 

від «м’якої сили» Європейського Союзу («нормативна сила») та Російської 

Федерації, яка ближче до пропаганди та здійснюється шляхом інформаційних та 

інформаційно-психологічних операцій [63]. 

Дисертаційне дослідження М.С.Годлевського [31], фактично, ставить за 

мету визначити співвідношення «жорсткої» та «м’якої сили» у зовнішній політиці 

США у період президентства Б.Обами, акцентуючись на таких питаннях як 

боротьба із міжнародним тероризмом, близькосхідна політика та реакція на 

російську експансію, побічно звертаючись до практики використання «м’якої 

сили» і попередніми адміністраціями, починаючи від Г.Трумана. Дослідник 

дійшов висновку щодо «варіативного застосування» «жорсткої» та «м’якої сили» 

Сполученими Штатами за президентства Б.Обами, що означає, що в багатьох 

випадках США не могли відмовитися від жорсткого курсу. Втім, у роботі 
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проявляється концептуальна розбіжність із розумінням поняття «м’яка сила» у 

політологічних дослідженнях, адже дослідник часто ототожнює його із 

економічною допомогою та дипломатією. 

М.Г.Капітоненко [52] представляє найбільш розповсюджені підходи до 

визначення поняття «м’яка сила», визначає її особливості та методи здійснення. У 

статті зазначаються також найбільш традиційні аргументи критиків концепції, 

наприклад, відсутність універсальних «об’єктивних цінностей», чи те, що 

«привабливість» та суміжні із нею поняття, які становлять основу концепції 

«м’якої сили», є «абстрактними і важко піддаються операціоналізації», однак, 

застосувавши методи структуралізму, можна побачити їх реальну дію у світовій 

політиці внаслідок процесу комунікації та соціального конструювання цінностей. 

Дослідник приходить до висновку, що «м’яка сила» постає ефективним засобом у 

сучасному арсеналі зовнішньої політики держави. 

Публікації Інституту світової політики на тему «м’якої сили» більшою 

мірою стосуються не теоретичних чи практичних аспектів її здійснення, а саме 

аналізу потенціалу та іміджу України в сусідніх державах. Втім авторами 

дослідження була розроблена власна методологія ефективності дій держави у 

сфері впливу на інші країни за допомогою «м’якої сили» та розроблені 

рекомендації задля його посилення. 

«М’яка сила» є предметом дослідження і низки російських дослідників, 

зокрема С.А.Караганова [96], А.В.Торкунова [40], А.П.Циганкова [346] та інших. 

Варто звернути увагу на те, що в більшості праць російських дослідників 

ставиться за мету не стільки теоретичне опрацювання поняття, як окреслення 

його практичного спрямування – використання «м’якої сили» Росією, при чому, 

останнім часом все більше простежується викривлене розуміння поняття і його 

пов’язаність із пропагандою, гібридною війною та інформаційно-психологічними 

операціями, тобто обґрунтування ним експансіоністської зовнішньої політики, а 

також протидії «м’якій силі» Сполучених Штатів. Таке однобоке спрямування 

більшою чи меншою мірою простежується практично в усіх опрацьованих 

наукових працях сучасних російських дослідників. Іншим загальним мотивом для 
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російських авторів є те, що використання «м’якої сили» чи її окремих методів є 

спробою з боку США зберегти глобальне лідерство, набуте після розпаду 

Радянського Союзу. Переважна більшість сучасних російських вчених вважає, що 

незабаром конфігурація сил у світі зміниться на багатополярну, та із поступовим 

накопиченням іншими державами власної «м’якої сили» США поступово 

втратять лідерство у світі і за цим показником. Саме це для них є мотивом 

дослідження «м’якої сили» США і розробки відповідних рекомендацій для Росії. 

Слід зазначити, що більшість сучасних дослідників зосереджуються на 

окремих сферах практичного здійснення «м’якої сили». Наприклад, важливі дані 

про такі складові «м’якої сили», як публічна та культурна дипломатія, здобувачем 

були отримані із праць Дж.Л.Геддіса [205; 206], Ф.Хансона [217], С.Джонса [240] 

та інших американських та європейських науковців. Значний внесок у розвиток 

теоретичного осмислення «м’якої сили» та її складових зробила ідея, висунута 

Н.Каллом [181, p. 52], про те, що публічна дипломатія є діалогом між державою, 

що її здійснює, і громадськістю, яка є об’єктом. Досить цікавими є роботи 

С.Анхольта [147], який екстраполював поняття менеджменту та маркетингу на 

міжнародні відносини та ввів поняття «національного брендингу» та «бренду 

країни», які заклали основу вивчення іміджевої дипломатії як складової «м’якої 

сили». При цьому, дослідник розробив авторську модель розрахунку індексування 

та рейтингування національних брендів різних країн. Культурну дипломатію як 

основний елемент «м’якої сили» досить ґрунтовно досліджував М.Фрейзер [202], 

зокрема, простежуючи зв’язок між зовнішньою політикою США і поширенням 

американської культури (освіти, телевізійних програм, популярної музики та 

закладів швидкого харчування). Дослідник обґрунтовував тезу про активну 

підтримку поширення американської масової культури урядом цієї держави, 

таким чином, роблячи висновок, що державна культурна експансія була свідомою 

політикою уряду США і зараз є їх «м’якою силою». 

Сфері електронної дипломатії присвячені, наприклад, як окремі монографії, 

так і численні статті. У роботі У.Дізарда [190] простежується історія формування 

цього напряму діяльності, наводяться приклади досягнень та даються позитивні 
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оцінки її ефективності, зокрема дослідник вважає, що вміле використання 

соціальних мереж для зміни суспільної думки сприяє зміцненню влади держав. 

Е.Поттер [308] у своїй праці 2002 р. дійшов висновку, що дипломатичні служби 

держав повинні просувати національні інтереси через мережу інтернет, а для 

цього необхідно освоїти засоби цифрової дипломатії та інтегрувати їх до сфери 

державного управління та дипломатії. Дж.Стейн [334] розглядала питання 

трансформації сучасної дипломатії під впливом інформаційних технологій і 

підтримала думку, що дипломати щоб бути ефективними повинні контактувати не 

лише з урядами інших держав, а й з їхньою громадськістю через соціальні мережі, 

а П.Пахлаві [301] стверджує, що саме пряме спілкування уряду США із 

міжнародною аудиторією є найефективнішим способом гарантування 

позитивного сприйняття американських цінностей та політики у світі. 

А.Арсенаулт [151; 152; 153] вважає, що наразі осередком демократії є саме 

мережа інтернет, адже у ній відбувся перехід від монологічного мовлення до 

діалогу між державою та приватними особами, а К.Лорд [266] визначає 

«стратегічні задачі електронної дипломатії США – інформування, приваблення і 

переконання аудиторії підтримувати США, забезпечення розуміння 

американської політики, її інститутів та цінностей, а також створення діалогу, 

поваги і довіру в світі з метою підтримання демократії». Дослідник С.Дюпонт 

[192] вважає, що поява інтернету суттєво змінює природу міжнародних відносин і 

нова публічна дипломатія США, що включає передусім електронну складову, має 

за мету налагодження стосунків із усім колом суб’єктів міжнародних відносин – 

індивідами, асоціаціями та організаціями. У своїх роботах С.Ноорт [281] визначає 

такі функції цифрової дипломатії як: вдосконалення традиційних дипломатичних 

методів, розвиток технічних рішень для політики та підтримка кіберактивізму, він 

також аналізує як ці функції можуть бути включені у вже існуючі форми 

публічної дипломатії, а Й.Курбалійя [254; 255] розглядає діяльність вже 

функціонуючих одиниць Державного департаменту з цифрової дипломатії та 

робить висновок, що на даному етапі відбувається лише їх становлення. С.Граффі 

[214] у своєму дослідженні резюмує, що переважна більшість науковців 
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погоджується з необхідністю доповнення традиційних методів дипломатії 

цифровою складовою, а відсутність чи неефективне функціонування згаданого 

інструментарію призведе до домінування у світовому інформаційному середовищі 

інших сил. 

В Україні також значно більше робіт присвячено окремим аспектам «м’якої 

сили», а не розумінню та застосуванню поняття загалом. Окремі впливи та 

особливості «м’якої сили» аналізуються у працях Н.Б.Бєлоусової, О.В.Зернецької 

[44], Н.В.Нікулішин [72], М.М.Рижкова [93], І.Ю.Слісаренка [103] та багатьох 

інших. Говорячи про окремі методи «м’якої сили», варто відзначити роботи 

Є.А.Макаренко [63; 64], Н.О.Піпченко [63; 83; 84], О.В.Ваганової [11], присвячені 

«віртуальній» дипломатії; М.А.Ожевана [74], О.П.Кучмій [58; 59; 60], 

Н.Ф.Сербіної [102] – «культурній» дипломатії; С.А.Гуцал [38; 39], В.І.Терещук 

[110; 111], О.М.Тищенко-Тишковець [114; 115] та ін. досліджують публічну 

дипломатію як метод «м’якої сили», при цьому, наприклад, виділяються праці 

К.Ю.Сербіної [99; 100; 101], в яких у контексті дослідження політики США щодо 

Близького Сходу основна увага присвячена публічній дипломатії та загалом 

інформаційній політиці Сполучених Штатів у регіоні. 

А.П.Сапсай у статті «Європейська політика Російської Федерації: «брудна» 

сила під знаком сили «м’якої» [98] розширює розуміння «м’якої сили», 

окресливши на прикладі зовнішньої політики Російської Федерації можливості 

«викривленого» розуміння поняття та використання цього засобу для цілей 

«неоімперіалізму». 

Говорячи про культурну дипломатію, найбільш узагальнюючою працею 

серед вітчизняних науковців є монографія О.П.Кучмій «Міжкультурне 

співробітництво у системі міжнародних відносин» [59]. Так, у монографії було 

ґрунтовно охарактеризовано особливості та відмінності наукових концепцій 

культурної глобалізації, політики міжкультурного співробітництва, специфіки 

мультикультуралізму, культурного імперіалізму та «м’якої» культурної експансії; 

«культурна дипломатія» розглядається як метод зовнішньої політики держав в 

умовах трансформації політичної системи світу з метою забезпечення 
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національного культурного впливу на міжнародні відносини. Питання культурної 

дипломатії були логічно продовжені у роботі Н.Ф.Сербіної, О.П.Кучмій 

«Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської 

держави» [102]. У роботі розглядаються підходи щодо визначення поняття 

культурної дипломатії, а також практика провідних держав Заходу у цій галузі. 

Автори приходять до висновку, що культурна дипломатія використовувалася як 

трансформована ідея старих місіонерських традицій, щоб, по-перше, переконливо 

розповідати світові про досягнення певної країни не тільки в культурній, а й у 

політичній, економічній та соціальних сферах; по-друге, для кращого розуміння 

зарубіжних культур. 

Окремі питання іміджевої дипломатії питання знайшли своє висвітлення в 

роботах уже згаданих українських науковців: Є.А.Макаренко [63; 64], 

Н.О.Піпченко [83; 84], В.І.Терещука [109], О.В.Швець [137], О.В.Шевченко [138]. 

Однак, їх основна увага звертається на успішно реалізовані брендингові стратегії 

держав, що попередньо були маловідомі світовій громадськості, чи на розробку 

іміджевих стратегій держав, які її ще не мають. 

Російські дослідники теж переважно акцентують увагу на одному із методів 

«м’якої сили». Так, у монографіях Г.Ю.Філімонова «М’яка сила» культурної 

дипломатії США» та «Культурно-інформаційні механізми зовнішньої політики 

США. Витоки і нова реальність» [125; 126] дається детальний аналіз розвитку 

публічної дипломатії США після Другої світової війни та діяльності різних 

інституцій здійснення такої політики. Згадані праці, хоч і відповідають предмету 

дослідження і містять деякі важливі факти та статистику, однак з огляду на свою 

однобокість – акцентування уваги на культурному імперіалізмі та необхідності 

захисту інших держав від культурної дипломатії США – викликають сумніви 

навіть щодо вибіркового підходу до фактологічних даних. 

А.Е.Фоміних у статті «М’яка сила» програм обміну» особливо виділяє роль 

програм міжнародних обмінів для формування за кордоном політичних еліт, 

лояльних передусім до США, а вже потім до національних інтересів власних 

держав [128]. У статті С.А.Цатуряна «Громадська дипломатія США у новому 
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інформаційному столітті» [129] подається огляд становлення та розвитку 

публічної дипломатії та того, як інформаційно-комунікаційні технології 

впливають на дипломатичну службу США, при цьому, не гребуючи 

використанням таких означень, як «ідеологічна експансія», «офіційна 

пропаганда» та «інформаційний вплив на населення». У 2005 р., ще до нового 

витка протистояння Російської Федерації та Сполучених Штатів, 

О.А.Манжуліною [65; 66] було захищено дисертацію «Публічна дипломатія 

США», у якій достатньо об’єктивно простежувалася еволюція відповідного 

методу «м’якої сили» у практиці США, наводилися приклади застосування 

публічної дипломатії дипломатичними установами та недержавними акторами та 

аналізувалися причини ефективності програм публічної дипломатії США. 

Серед сучасних досліджень культурної дипломатії у Росії, незважаючи на 

переважання праць із ідеологічними упередженнями, є досить цікавими наукові 

праці Н.М.Боголюбової [6], а також її спільна монографія з Ю.В.Ніколаєвою 

«Міжкультурна комунікація та міжнародний культурний обмін» [7] та стаття 

«Теоретичні аспекти проблеми зовнішньої культурної політики» [8], у яких 

передусім розглядаються теоретичні питання співвідношення понять зовнішня 

культурна політика та культурна дипломатія, міжкультурна комунікація та її 

особливості і форми здійснення. При цьому, у згаданих працях не дається оцінка 

зовнішній політиці США у сфері культури, натомість вона розглядається 

виключно як складова світової міжкультурної комунікації, а тому ці праці можна 

вважати достатньо об’єктивними. 

У Росії також почав розвиватися напрям дослідження електронної 

дипломатії, зокрема у статтях Н.А.Цвєткової «Програми Web 2.0 в публічній 

дипломатії США» та «Публічна дипломатія США та революції в арабському 

світі» [131; 132], та А.І.Чернобая [135] «Роль соціальних мереж у мобілізації 

протестних настроїв на Близькому Сході та в Північній Африці у січні-березні 

2011 р.» та інші, у яких аналізуються принципи, механізми та основні засоби 

здійснення публічної дипломатії США у мережі інтернет. Однак загальна 

проблема цього ряду джерел полягає в абсолютизації тези про те, що головним 
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напрямом діяльності США у соціальних мережах була мобілізація та підтримка 

протестних рухів у недемократичних державах з метою повалення відповідних 

режимів. У згаданих роботах ідеться про активну діяльність американської 

дипломатії під час «Арабської весни», хоча і визнається, що така діяльність не 

була основною причиною революцій, однак у більш пізніх дослідженнях 

електронної дипломатії, у яких науковий рівень ще більше знижується, причини 

революцій у регіоні повністю зводяться до діяльності Державного департаменту 

та розвідувальних агентств США через попереднє навчання і поточну підтримку 

протестувальників, при цьому проводячи аналогії і з Революцією Гідності в 

Україні та зводячи її причини до того ж фактору. 

Отже, не дивлячись на значне зацікавлення питаннями «м’якої сили» у 

сучасних політологічних дослідженнях, останні, особливо в Україні, переважно 

не мають комплексного характеру, а зосереджуються на певній одній сфері 

застосування «м’якої сили» (скажімо, на публічній, культурній чи електронній 

дипломатії), що актуалізує потребу в детальнішому розгляді дипломатичного 

компонента в цілому, у тому числі його доктринального, інституційного, 

функціонального забезпечення, традиційних дипломатичних методів та засобів, а 

також нових дипломатичних практик, як публічної, культурної, електронної та 

іміджевої дипломатії. 

 

Висновки до розділу 1 

Теоретичною основою пропонованого дисертаційного дослідження є 

концепція «м’якої сили», яка за своє більш ніж 20-літнє існування, не тільки стала 

однією із концепцій, які пояснюють появу «нових дипломатій», але й, власне, 

перетворилася із теоретичного поняття на повноцінну концепцію здійснення 

зовнішньої політики та навіть стала підґрунтям стратегії, придатної до практичної 

реалізації. 

Прикладний характер концепції «м’якої сили», як показує, насамперед, 

досвід США, проявляється, передусім, через її компоненти. Низкою дослідників 

було здійснено спроби класифікації компонентів «м’якої сили», із різними 
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застосованими критеріями та, відповідно, різною кількістю виділених елементів, 

але, на нашу думку, вони є недосконалими. На нашу думку, класифікувати 

компоненти «м’якої сили» варто за таким порядком: тривалість їх формування – 

тобто компоненти можуть характеризуватися як довгострокові чи 

короткострокові; спрямованість дій – компоненти можуть характеризуватися як 

несвідомі чи свідомі з точки зору використання «м’якої сили»; актор здійснення – 

компоненти «м’якої сили» можуть реалізовуватися як державними так і 

недержавними акторами. Відповідно, за такою авторською класифікацією, можна 

визначити «структурно-історичний», «політичний», «недержавний» та 

«дипломатичний» компоненти «м’якої сили». Визначено, що в рамках цілісного 

дослідження дипломатичного компонента «м’якої сили», поряд із аналізом 

доктринального, інституційного та практичного вимірів дипломатичної діяльності 

у контексті концепції «м’якої сили», насамперед, варто аналізувати такі його 

окремі методи як публічна, культурна, електронна, іміджева дипломатія та, 

певною мірою, традиційні дипломатичні методи, що мають виділеність в рамках 

окресленої концеції. Публічна дипломатія виконує функцію налагодження зв’язку 

із іноземною аудиторією, що в свою чергу слугує роз’ясненню зовнішньої та 

внутрішньої політики держави, адже при її неправильному сприйнятті, навіть 

позитивні дії можуть мати негативний ефект (слід мати на увазі, що, у багатьох 

випадках, дипломатичний компонент є обслуговуючим щодо політичного 

компонента). Культурна дипломатія виконує функцію просування власної 

культури за кордоном державними засобами. У багатьох країнах ця функція 

здійснюється недержавними акторами, але навіть у таких випадках, держава 

зберігає власну координуючу роль як зацікавлена сторона. Складовою 

дипломатичного компонента також є іміджева дипломатія як засіб оцінки 

ставлення зовнішньої аудиторії до держави, а також формування її єдиного 

цілісного образу, який має поширюватися серед аудиторії. Електронна дипломатія 

дозволяє досягати усіх вищезазначених цілей без фізичної присутності в 

іноземних державах, або на доповнення до неї, використовуючи засоби мережі 

інтернет. Ці сфери діяльності є одними з головних методів та способів 
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практичного і помітного вираження «м’якої сили», які є доступними для 

цілеспрямованих зусиль держав, та відповідно піддаються об’єктивному 

дослідженню. 

Загалом, можна вважати, що зацікавленість вищеозначеною тематикою в 

українській та іноземній науковій думці невпинно зростає, що свідчить про 

підвищення наукової та практичної актуальності досліджень «м’якої сили», що і 

не дивно, з огляду на активне використання нового дипломатичного 

інструментарію урядами та дипломатичними службами багатьох країн світу. 

Одночасно, дослідження дипломатичної діяльності Сполучених Штатів, у 

більшості випадків, є загальними і не розглядають питань застосування «м’якої 

сили» у дипломатії цієї держави. Виходячи із загального аналізу вітчизняних та 

іноземних наукових праць, виникає потреба у визначенні ролі та місця 

дипломатичного компонента «м’якої сили» в зовнішньополітичній практиці 

Сполучених Штатів Америки. У цілому, перспективні дослідження «м’якої сили» 

у рамках дипломатії, поряд із аналізом окремих його інструментів, повинні 

охоплювати дипломатичний компонент «м’якої сили» загалом, а в рамках 

досліджень зовнішньої політики – вплив окремих внутрішньополітичних подій чи 

зовнішньополітичних рішень, відповідно, на «м’яку силу» певних держав. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОКТРИНАЛЬНИЙ, ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ 

ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ США У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ 

М’ЯКОЇ СИЛИ 

 

Дипломатичний компонент «м’якої сили», який насамперед окреслюється 

діями відповідних дипломатичних служб, для успішної реалізації повинен мати 

необхідні засоби, які полягають у відповідних доктринах та концепціях, 

інституційній базі, практичному здійсненні, включно із кадровим та фінансовим 

забезпеченням. Адже, якщо більшою мірою він і виражається через відносно нові 

чи новітні дипломатичні методи, однак базовим визначенням дипломатичного 

компонента «м’якої сили» залишається традиційна дипломатична діяльність, яка у 

випадку США забезпечується Державним департаментом США та 

координованими ним інституціями на основі, передусім, стратегій національної 

безпеки, що і підлягає ретельному аналізу в пропонованому розділі. 

 

2.1 Методи «м’якої сили» у зовнішньополітичних стратегіях США ХХІ 

століття 

 

Поняття «доктрина» часто вживається у американському політичному та 

науковому дискурсі, однак так звана доктрина окремого Президента (наприклад, 

«доктрина Буша») є умовною назвою для сукупності принципів та пріоритетів 

зовнішньої політики адміністрації певного президента, і вони можуть міститися у 

багатьох документах та заявах. Все ж, основним доктринальним документом 

Сполучених Штатів, в якому викладено цілі, завдання і методи реалізації 

національної і міжнародної безпеки, традиційно є Стратегія національної безпеки, 

Вперше такий документ було представлено адміністрацією Президента Річарда 

Ніксона, а у 1986 р. було прийнято закон Голдуотера-Нікольса [212], який 

передбачає, що стратегія національної безпеки необхідна для кожної нової 

адміністрації Президента США. За президентства Дж.Буша-молодшого і Б.Обами 
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було розроблено по дві стратегії: 2002 і 2006 рр., та 2010 і 2015 рр., відповідно. 

Станом на листопад 2017 р., адміністрацією нового Президента США Д.Трампа 

не було оприлюднено нової стратегії. 

Витоки американської політики компромісу, яка може розглядатися як 

підґрунтя усвідомлення значення та переходу до застосування «м’якої сили», 

можуть бути простежені у Стратегії національної безпеки 2002 р. У документі 

були чітко визначені цілі «жорсткої» та «м’якої сили» американської зовнішньої 

політики. Вони охоплювали демократизацію міжнародної системи та боротьбу з 

міжнародним тероризмом як одним із основних факторів дестабілізації 

міжнародних відносин і найбільшою загрозою національним інтересам США. 

Таким чином, було сформовано цілі, що передбачали широке використання 

усього спектру можливостей Сполучених Штатів – від військової сили до «м’якої 

сили». Основна ідея цього прагматичного підходу полягала у використанні 

інструментів, спрямованих на стабілізацію ситуації у світі та забезпечення 

подальшого розвитку американської політичної системи й економічного 

зростання [339]. 

У теоретичному та методологічному плані, імовірно, найбільш чітко 

концептуальні рекомендації для національної безпеки США у XXI ст. були 

запропоновані відомим політологом із Йєльського університету Дж.Л.Геддісом 

[205; 206]. На його думку, будь-якій адміністрації у США було б доречніше 

попереджувати небезпеки для національних інтересів, а не реагувати на вже 

наявні, при цьому, залежно від випадку, доречним може бути використання як 

«жорсткої», так і «м’якої сили». На його думку, розумніша зовнішня політика 

будь-якого Президента має вміти переконувати внутрішнє і міжнародне 

співтовариства в правильності зовнішньополітичних рішень США на міжнародній 

арені. Ця стратегія повинна була включати в себе ліберально-демократичні 

ідеали, такі як основні принципи формування загальної системи безпеки [206]. 

Варто відзначити, що Дж.Буш-молодший, вже після повторного обрання 

президентом, у супровідному листі до нової Стратегії національної безпеки 

Сполучених Штатів наголошував на тому, що США вели війну проти тероризму, 
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тому ця Стратегія визнавалася документом воєнного часу, а отже у ній визначався 

пріоритет «жорсткої сили» серед зовнішньополітичних методів держави [340]. У 

той же час, Стратегія передбачала використання основних елементів «м’якої 

сили». Вона мала на меті сприяти свободі як альтернативі авторитаризму і 

підтримці ефективних демократій (так звана «трансформаційна дипломатія»), 

запобіганню поширенню небезпечних видів зброї, особливо масового знищення, у 

тому числі високотехнологічних та небезпечних інформаційних технологій. У 

числі інших пріоритетів відзначалися стабільні відносини з найбільшими 

державами світу, підтримка розвитку світової економіки, міжнародного миру та 

стабільності на основі верховенства права у світі та глобального лідерства 

Америки [20, c. 52]. 

Очікування, що з приходом до влади у 2008 р. нового американського 

Президента ситуація суттєво зміниться, були пов’язані в першу чергу зі сферою 

зовнішньої політики. Утім, частина аналітиків це заперечувала [251], апелюючи 

до великої кількості конгресменів-демократів із зовнішньополітичними 

поглядами близькими до республіканців – підтримкою збільшення бюджету 

Пентагону і політики військових інтервенцій в різних регіонах світу [251]. Слід 

зазначити, що стратегія президента-республіканця Дж.Буша-молодшого багатьма 

дослідниками концептуально вважалася продовженням наступальної стратегії 

демократизації у всьому світі, яка відповідала принципам і демократичної партії, 

що дозволило багатьом аналітикам заявляти, що це фактично була ідеологія 

Демократичної партії США з деякими поправками від Республіканської партії 

щодо основної форми дій США на міжнародній арені [62, с. 35]. 

Однак вважати, що часи президентства Дж.Буша були виключно 

провальними для реалізації концепції «м’якої сили», було б помилковим, адже 

саме на цей період припадає проголошення «трансформаційної дипломатії», яка 

хоч і була розкритикована як зовнішньополітичний пріоритет, однак заклала 

підґрунтя для появи «електронної дипломатії» у арсеналі дипломатичного 

інструментарію Сполучених Штатів. Під «трансформаційною дипломатією» або 

«дипломатією перетворень» розумівся специфічний набір засобів зовнішньої 
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політики США у рамках концепції «м’якої сили», підґрунтя якої передусім 

полягає у переконанні американської політичної еліти у досконалості їхнього 

демократичного політичного режиму та у баченні того, що конвергенція 

політичних систем інших держав із американською призведе до підвищення 

стабільності світової міжнародної системи загалом і безпеки для Сполучених 

Штатів зокрема. При цьому, можна простежити поступовий перехід політики 

США у цьому аспекті від широкого використання інструментарію силових дій до 

засобів «м’якої сили» [20, c. 52]. 

«Трансформаційна дипломатія», яку в січні 2006 р. проголосила тогочасний 

Державний секретар К.Райс, на відміну від традиційної, була націлена не тільки 

на інформування керівництва США про стан справ у світі, але і на «зміну самого 

світу» для створення більш демократичних режимів у інших країнах. Вона 

прийшла на заміну, чи, скоріше, на той момент, у доповнення до повалення 

антидемократичних режимів шляхом військових операцій, як це простежувалося, 

наприклад, щодо колишньої Югославії чи Іраку. Тоді виключно військовий підхід 

до вирішення локальних та регіональних конфліктів поступово ставав все більш 

обмеженим і потребував більш економічно-виправданих методів вирішення [54]. 

Адміністрація Дж.Буша-молодшого спробувала включити методи «м’якої сили» в 

загальний курс, що проводився в неблагонадійних країнах. Перш за все, це 

стосувалося ісламського світу, а також, частково, Східної Європи. Зокрема, щодо 

останньої – вона простежувалася у наданні моральної підтримки так званим 

«кольоровим революціям» в Грузії та Україні. Використовуючи методи публічної 

дипломатії для роз’яснення своїх інтересів, США прагнули привернути на свою 

сторону помірну більшість в мусульманських країнах. Пріоритетом було 

поширення у згаданих країнах демократії «західної моделі» як противаги 

ісламському фундаменталізму та задля унеможливлення радикалізму. Однак 

демократизація регіону, в цілому виявилася малоуспішною – не дивлячись на 

значні фінансові витрати, американські позиції в регіоні ослабли, натомість 

спостерігається зростання впливу мусульманських фундаменталістів у регіоні 

після «Арабської весни» [96, c. 154]. 
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Якщо досліджувати «трансформаційну дипломатію» не з точки зору 

зовнішньополітичного пріоритету, а як практичний метод дипломатичної 

діяльності, то вона передбачала передусім, за словами К.Райс, те, що 

американські дипломати повинні були «працювати як на фронтах внутрішніх 

реформ, так і в кабінетах міністерств закордонних справ інших країн» [116]. Це 

знайшло своє практичне вираження у таких п’яти ключових практичних 

елементах: переміщення американських дипломатів до тих місць у світі, де вони 

найбільше потрібні, таких як Китай, Індія, Бразилія, Єгипет, Нігерія, Індонезія, 

ПАР і Ліван; вимога до дипломатів, при підвищені рангу, деякий час 

пропрацювати у таких «важких місцях», як Ірак, Афганістан, Судан чи Ангола, 

бути обізнаним принаймні з двома регіонами світу, і вільно володіти двома 

іноземними мовами, при чому одна з них має бути китайська, арабська, або хінді; 

зосередження уваги на вирішенні на регіональному рівні таких проблем, як 

тероризм, незаконний обіг наркотиків та хвороби; співпрацювати з іншими 

країнами на двосторонній основі, так щоб допомогти їм побудувати надійнішу 

інфраструктуру, і зменшувати залежність іноземних держав від американської 

допомоги; створення посади високого рівня – Директора із закордонної допомоги, 

для контролю за здійсненням американської допомоги двома провідними 

установами, які керують більшістю програм із допомоги іншим державам, а саме 

Державним департаментом та Агентством Сполучених Штатів з міжнародного 

розвитку (USAID) [244]. 

Іншим аспектом «регіоналізації» як вирішення проблем на регіональному 

рівні було створення невеликих, маневрених груп «швидкого реагування» для 

роботи над такими проблемами, як наприклад хвороби, замість традиційного 

підходу, що полягав у направленні експертів конкретних галузей до 

американських посольств у інших країнах. На думку К.Райс, це мало забезпечити 

переміщення дипломатів із «кулуарів міністерств закордонних справ» в сторону 

більшої «локалізації» Державного департаменту у зарубіжних країнах. Також 

передбачалося більше направлення дипломатів до нових демографічних центрів 

світу, тобто міст, що динамічно зростають, і більшої присутності дипломатів в 
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різних регіонах інших країн для детальнішого ознайомлення з місцевими 

проблемами і людьми [317]. Однією із цікавих програм було створення так званих 

«Американських постів присутності» – невеликих консульств, що розміщувалися 

у країнах, в яких потребувався додатковий персонал на місцях [187]. 

Також реалізація «трансформаційної дипломатії» було дуже тісно 

пов’язаним із започаткуванням практики електронної дипломатії, що припадає 

передусім на президентство Дж.Буша-молодшого. Одним з важливих стимулів до 

цього послужили невдачі США в конфліктах у Східній Африці та супутнє 

погіршення іміджу. Але лише через рік після трагедії 11 вересня 2001 р. була 

створена робоча група під кураторством тогочасного глави Державного 

департаменту К.Павелла, яка згодом була переформована в Управління з 

електронної дипломатії. Активізація діяльності на новому напрямі не була 

викликана виключно зовнішніми причинами і вищевказаними кризовими 

ситуаціями. Вважається, що ініціативи К.Павелла відображали пріоритетність 

завдання створення більш простого та гнучкого режиму обміну інформацією та 

пропозиціями всередині відомства і між урядовими структурами. Більше того, її 

виконання розглядалося саме як перший крок на шляху до більш тісної взаємодії 

із зовнішніми користувачами та громадськістю [57]. 

У період керівництва Державним департаментом К.Райс найбільш цікавими 

зусиллями у цій сфері стало створення «віртуальних постів присутності», значний 

прогрес простежувався і у збільшенні кількості спеціалізованих веб-ресурсів, 

створюваних Державним департаментом, зокрема таких, як: Diplopedia, блоги 

дипломатів, які зараз має кожен посол і більшість інших дипломатів високого 

рангу, не кажучи вже про архіви практично усіх неконфіденційних 

дипломатичних документів, які знаходяться у вільному доступі на веб-сайті 

Державного департаменту [267]. У 2008 р., вдруге виступаючи у 

Джорджтаунському університеті, К.Райс здійснила перегляд успіхів 

«трансформаційної дипломатії» та висунула нові ініціативи у цій сфері, які, 

щоправда, було виконано лише частково: набрати 1100 осіб додаткового 

персоналу до Державного департаменту та 300 осіб до USAID; посилити 
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співробітництво між військовим та цивільним персоналом США за кордоном, 

зокрема долучити як військових радників іноземних урядів не тільки 

високопоставлених військових, але й цивільних фахівців; створити цивільні «сили 

швидкого реагування», які могли б бути розгорнуті протягом 48 годин після 

виникнення конфлікту у певній країні, і складалися б із приватних добровольців – 

лікарів, юристів, інженерів, спеціалістів із сільського господарства, працівників 

поліції та державних службовців (не було створено) [318]. 

Перемога на президентських виборах в США в 2008 р. представника 

Демократичної партії Б.Обами мала своїм наслідком кардинально різні оцінки 

майбутнього зовнішньої політики Сполучених Штатів, адже нова адміністрація 

оголосила своїм пріоритетом на той момент радикальну зміну зовнішньої 

політики, так зване «перезавантаження міжнародних відносин» [154]. Слід 

зазначити, що навіть експерти, прихильні до нової політики Б.Обами, по-своєму 

інтерпретувати таку тезу. При цьому, багатьма з них зазначалося, що у 44-го 

Президента Сполучених Штатів насправді не було президентської доктрини, тому 

що вона спирається не на конкретні плани та дії, а виключно на основні принципи 

демократії, безпеки та свободи. Деякі з них взагалі заявляли, що не було ніякої 

доктрини Б.Обами як такої, тому що Б.Обама не був лідером доктринального 

типу, представники якого схильні діяти за фіксованою стратегією. Замість цього, 

Б.Обама вірив у вищезгаданий набір принципів демократії, безпеки і свободи для 

всього світу і намагався реалізувати практичні заходи з підвищення безпеки США 

при забезпеченні глобальної свободи. Він відкидав ізоляціонізм і намагався 

відмовитися від односторонніх дій. Б.Обама вважав, що саме зміцнення слабких 

держав, а не їх шокування економічним хаосом, як це здійснювалося у 1990-х, 

підвищить безпеку Америки [203]. 

Варто зазначити, що наприкінці двох термінів перебування Б.Обами на 

посаді Президента і презентування останнім двох стратегій національної безпеки, 

серед дослідників виникла дискусія щодо існування «доктрини Обами» [211], при 

чому багато з них вважає, що Президенту не вдалося сформувати не те що 

доктрину, а й навіть чітку зовнішньополітичну стратегію [174]. П.Февер [197], 
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співредактор авторитетного видання «Форін Полісі», звернув увагу на той факт, 

що стратегії Б.Обами під «ризиками» розуміли виклики зовнішнього середовища, 

на які стратегія має реагувати, в той же час ігноруючи власне ризики від 

здійснення зовнішньополітичних дій передбачених стратегією. Фактично, у них 

пропонувався напрям дій, не аналізуючи можливі варіанти розвитку подій і 

негативні наслідки. Друга причина, чому цей аналітик також заперечує існування 

доктрин Президента Б.Обами – це апелювання адміністрації до того, що 

Президенту вдалося продемонструвати «стратегічну витримку» у складних 

умовах зовнішньої політики. Однак стратегічна витримка, на його думку, 

проявляється тоді, коли це пов’язане із певними складнощами і є найбільш 

раціональним способом поведінки. Однак, у випадку Б.Обами фактична відмова 

активно реагувати на гострі міжнародні кризи була скоріше шляхом найменшого 

спротиву і відкладанням невирішених проблем на майбутнє. Саме це дає підстави 

говорити про відсутність чіткого бачення і стратегії зовнішньої політики у 

команди Б.Обами, у той же час, на тактичному рівні дипломатична діяльність 

активно здійснювалася [197]. 

Слід підкреслити, що на початку передвиборчої кампанії Б.Обами в його 

оцінках як відправна точка використовувався той факт, що розвиток Сполучених 

Штатів може бути досягнений лише за умов стабільності у світі, при цьому така 

стабільність оцінювалася за критику недемократичних практик у Росії чи Китаї. 

Натомість, багато уваги було приділено використанню «м’якої сили» в зовнішній 

політиці, а також безпеці Сполучених Штатів. Доказом цього є твердження про 

необхідність припинення місії США в Іраку щоб уникнути глобальної хвилі 

антиамериканських настроїв. Неодноразово підкреслювалося, що США не 

вдалося однозначно перемогти у цій війні, вона завдала досить мало шкоди Аль-

Каїді, тим часом призвела до значних матеріальних витрат Америки, при цьому не 

сприяючи міжнародно-політичній стабілізації. Щодо Іраку було запропоновано 

використовувати кілька принципів у дусі «м’якої сили», зокрема: збереження 

американського впливу на Близькому Сході; уникнення «перетворення Іраку в 

Афганістан», як постійної проблеми міжнародних відносин; перехід до 
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політичного врегулювання збройних конфліктів між різними гілками ісламу. 

Таким чином, 44-ий Президент Сполучених Штатів прагнув суттєво змінити 

зовнішню політику свого попередника. 

Повернення до влади Демократичної партії у 2008 р. через обрання їхнього 

кандидата Б.Обами Президентом було сприйнято у світі також як повернення 

США у зовнішній політиці до підходу, який полягає у багатосторонніх форматах 

координації міжнародної діяльності, а також у приділенні більшої уваги до 

інтересів і позиції інших країн, особливо їх європейських союзників. Слід 

підкреслити, що новий Президент був практично змушений звернутися до 

конструктивної співпраці з європейськими партнерами з огляду на несприятливі 

міжнародні обставини, зокрема, в результаті глобальної фінансової кризи та через 

в основному негативний імідж США на міжнародному рівні як наслідок 

агресивної зовнішньої політики свого попередника. Варто відзначити, що 

політика Обами вирізнялася очевидним прагматизмом у своїх підходах до 

вирішення багатьох проблем, у зв’язку з відсутністю надмірного ідеологічного 

навантаження у поглядах. 

Незважаючи на бажання Б.Обами сприяти більш активному міжнародному 

співробітництву, він не міг вийти за рамки прийнятої американської 

зовнішньополітичної доктрини. Це виключало і можливість підпорядкування 

зовнішньополітичних дій США рішенням багатосторонніх організацій у разі 

невідповідності останніх американським національним інтересам. Американське 

керівництво, не дивлячись на задекларовані принципи міжнародної співпраці, 

продовжувало дотримуватися політики захисту своїх національних інтересів 

використання повного потенціалу «м’якої» та «жорсткої» сили. 

Беручи до уваги той факт, що за останнє десятиліття Америка витратила 

надто багато коштів на зовнішню політику, використання «жорсткої сили» США 

за Б.Обами стало суттєво обмеженим. Це може бути продемонстровано 

відсутністю військової компоненти політики США щодо подій у Лівії, Єгипті та 

на початковому етапі військового протистояння у Сирії. Тобто, з 2010 р. можна 

констатувати перехід у політиці США щодо недемократичних режимів від 
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«жорсткої» до «м’якої сили» [54]. Тим не менш, збройні сили США продовжують 

брати участь у військових операціях у Афганістані та Північно-Західному 

Пакистані, а офіційний Вашингтон намагався просувати процес укріплення 

НАТО, включно із розміщенням додаткових сил у Центральній Європі та країнах 

Балтії, а також розгортання нових систем озброєнь, зокрема протиракетної 

оборони, і надавати фінансові стимули лояльним партнерам. Як уже зазначалося, 

у часи економічної кризи, коли однією з головних проблем була необхідність 

скорочення державних витрат, Б.Обама не мав можливості надмірно 

використовувати ресурси США. Таким чином, протягом останніх декількох років, 

Америка перебувала на етапі накопичення і концентрації ресурсів, зокрема 

силових, і, власне, забезпечення національних інтересів відбувалося з 

використанням методів «м’якої сили». 

На підтвердження цього можна навести деякі приклади протиріч у 

відносинах між США і їхніми європейськими союзниками. Головними серед них 

було розходження у поглядах на структуру європейської безпеки, у якій США 

прагнули зберігати лідерство, тоді як їхні європейські союзники не в усьому 

погоджувалися із Сполученими Штатами. ЄС усвідомлював, що ступінь 

готовності США піти на компроміс визначався здатністю держав-членів Союзу 

виробити спільну позицію щодо спірних з США питань. Питаннями, що 

найбільше хвилювали ЄС, у період першого президентства Б.Обами у цьому 

контексті були: більш систематична участь європейських партнерів у вирішенні 

регіональних конфліктів, підтримка конструктивних відносин у рамках 

трикутника США-Росії-ЄС, більш активна співпраця США з міжнародним 

співтовариством щодо боротьби зі зміною клімату [90, c. 145]. Варто відзначити, 

що більшість із зазначених питань лишилися актуальними, не дивлячись на зміни 

у міжнародній ситуації у період другого президентства Б.Обами, і враховані у 

його другій Стратегії національної безпеки. 

Бажання Б.Обами повернути співробітництво з Європою до високого рівня 

за президентства В.Клінтона, узгоджувалося із його декларацією 

перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією [154]. Після так 
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званих кольорових революцій у країнах колишнього Радянського Союзу 

відносини США із Росією значно погіршилися, оскільки остання розглядала це як 

втручання у її сферу впливу. Теза про те, що ці революції були інспіровані 

Сполученими Штатами викликає значні дискусії та не є предметом цієї роботи, та 

все ж можна констатувати, що США схвально поставилися до процесів 

демократизації країн пострадянського простору, що становили основне завдання 

цих революційних соціальних процесів. Відносини між США та Росією особливо 

погіршилися після російсько-грузинської війни в серпні 2008 р. Власне, 

адміністрації Б.Обами і довелося запропонувати офіційній Москві 

перезавантажити відносини, що було позитивно сприйнято російським 

керівництвом. Тим не менш, хоча цей процес і не вийшов на рівень вище ніж 

спільні декларації початку 2010-х рр., а після подій 2013-2014 р. в Україні був 

остаточно припинений, такий тогочасний курс адміністрації Б.Обами можна 

розглядати як ще одну спробу регулювати співробітництво за допомогою «м’якої 

сили». 

Провідні американські аналітики одноголосно називали глобальні проблеми 

найбільш актуальним питанням зовнішньої політики адміністрації Б.Обами. Вони 

включали в себе підтримання миру і безпеки у Іраку та Афганістані, хоча 

пріоритетом було визнано поступове виведення американських контингентів із 

цих країн, боротьбу з міжнародним тероризмом, необхідність вирішення 

конфлікту на Близькому Сході, розповсюдження зброї масового знищення, 

перегляд відносин з Росією, що суттєво відрізнялося від зовнішньополітичних 

пріоритетів адміністрації Дж.Буша-молодшого. 

Політику з позиції «м’якої сили» можна також розглядати в контексті 

нових, перспективних способів впливати на сучасну геополітику, у тому числі 

шляхом використання інформаційного, інтелектуального та інноваційного 

потенціалу сучасних держав. Потенціал інформаційного та інтелектуального 

впливу включає в себе можливість використання комунікаційних технологій для 

створення відповідних образів і понять про деякі події міжнародного життя і 

міжнародних політичних процесів. 
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Ще до обрання Б.Обами президентом, він та його команда висловили 

прихильність концепції «м’якої сили», хоча як основне положення щодо 

майбутньої зовнішньої політики було обрано похідне від неї поняття – «розумна 

сила». Це поняття не суперечить і, у академічному розумінні, входить до згаданої 

концепції, але вибір спав на нього, імовірно, бо у політичному середовищі 

словосполучення «розумна сила» не володіє можливими неправильними 

розуміннями як «піддатливий», «нетвердий», що у випадку із «м’якою силою» 

могло б призвести до втрати електорату. Перший критичний розгляд ідеї 

«розумної сили» у американському політикумі відбувся 24 квітня 2008 р. у 

Комітеті Сенату з міжнародних відносин під головуванням сенатора Дж.Байдена, 

майбутнім віце-президентом в адміністрації Б.Обами [230]. У присутності 

розробників вже згаданої доповіді та експертів від обох партій відбулися 

слухання «Реалізація ідеї «розумної сили»: порядок денний для реформи 

національної безпеки». Дж.С.Най і Р.Армітейдж у зверненні до Комітету [150] 

вказали на значні зміни у порівнянні із ситуацією станом на момент закінчення 

«холодної війни», зокрема на «імперське перенапруження» США. Висуваючи на 

перший план ідею нової консенсусної стратегії США, спрямованої на те, щоб 

зберегти за США статус світового лідера, експерти відзначили також причини 

зниження довіри до американських цінностей. Зокрема, було запропоновано 

відмовитися від політики подвійних стандартів, неефективних символів та 

неоднозначних сигналів, що руйнують позитивний імідж Сполучених Штатів, а 

також рекомендувалося змінити зовнішню політику США у напрямі більшої 

відкритості у стосунках із союзниками та партнерами [219, p. 85]. У цілому, у ході 

слухань у Комітеті обидві партії погодилися щодо таких рис «розумної сили»: 

роль США у світі має значення для їхньої безпеки та процвітання; сучасні 

виклики можуть бути вирішені лише за допомогою союзників та партнерів, але 

останні повинні самі бажати допомогти; засоби, спрямовані на громадськість, 

дозволяють підвищити легітимність та ефективність зовнішньої політики США 

[230]. 
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Практичну реалізацію концепції «м’якої сили» можна було побачити в 

промовах і заявах представників адміністрації Б.Обами. Команда нового на той 

час Президента вирішила відмовитися від дипломатії попередньої адміністрації 

Дж.Буша-молодшого, яка у багатьох сферах американської зовнішньої політики 

виявилася неефективною [219, p. 86]. З цією метою, на слуханнях у Комітеті з 

міжнародних відносин Сенату США у зв’язку із призначенням державним 

секретарем Г.Клінтон [171], остання оголосила, що «розумна сила» буде 

практичною стратегією зовнішньополітичних дій США. Г.Клінтон тоді заявила, 

що зовнішня політика США стала незбалансованою, і адміністрація Обами 

намагатиметься повернути її до більшої рівноваги. Це піде на користь уряду й 

іміджу країни за кордоном. Таким чином, на думку Г.Клінтон, зовнішня політика 

повинна була посилювати американське глобальне лідерство в якості позитивної 

сили в світі, надаючи можливості для прогресу і процвітання інших країн. Крім 

того, за словами Г.Клінтон, зовнішня політика повинна була ґрунтуватися на ідеї 

«розумної сили», яка втілюється як поєднання дипломатичних, економічних, 

військових, політичних, правових і культурних засобів. Г.Клінтон підкреслила 

свою прихильність до жорсткої та, в той же час, розумної дипломатії. Військова 

сила є необхідною для захисту інтересів Америки у виняткових ситуаціях. Було 

зроблено висновок, що основним ідеологічним принципом американської 

зовнішньої політики має бути прагнення до морального лідерства в світі, шляхом 

ефективної дипломатії та м’якої політики влади [171; 172]. Г.Клінтон не єдина з 

високопосадовців адміністрації Б.Обами, що активно використовувала поняття 

«розумна сила»; на Мюнхенській конференції з безпеки цим поняттям оперував і 

віце-президент США Дж.Байден, роблячи особливий акцент на партнерстві і 

формуванні альянсів [136]. 

Реалізація концепції «м’якої сили» в США була втілена і в Стратегії 

національної безпеки, опублікованій у травні 2010 р., в якій були визначені 

основні принципи, що підкріплювали геополітичні та інші національні інтереси 

Сполучених Штатів [341]. 



88 
 

Стратегія національної безпеки 2010 р. суттєво відрізнялася від попередніх 

доктринальних документів. Попередні стратегії не розглядали економічні та 

соціальні питання, оскільки вважалося, що вони не становлять безпосередніх 

загроз національній безпеці. Тим не менш, адміністрація Б.Обами відмовилася від 

такого суворого поділу і розширила розуміння національної безпеки. Також, 

вперше у Стратегії було запропоновано інтеграцію основних засобів 

американської могутності – дипломатії, військової сили, економічного впливу, 

розвідки та інших безпекових агентств [75]. Крім цього, аналіз документів 

дозволяє виділити чотири пріоритетні напрями: безпека, економічний розвиток, 

боротьба за загальнолюдські цінності та зміцнення світового порядку в умовах 

американського лідерства у вирішенні найважливіших міжнародних проблем 

[341]. Стратегія Б.Обами носила всеосяжний характер і являла собою спробу 

об’єднати різні, як внутрішні, так і зовнішні аспекти забезпечення національної 

безпеки. 

Основною внутрішньою проблемою у Стратегії було визнано необхідність 

подолання негативних наслідків світової економічної кризи для США. Вперше в 

історії таких стратегічних документів, сфера цілей національної безпеки включала 

в себе завдання виключно економічного характеру – збільшити американський 

експорт у 2 рази до 2014 р [12]. Також серед пріоритетних сфер згадувалася 

освіта, охорона здоров’я, розвиток науки і техніки. Одним із головних завдань 

було збільшення американського інтелектуального потенціалу через повне 

охоплення початковою освітою та поширення вищої освіти. Стратегія 

національної безпеки визнавала, що науково-технічний прогрес є одним із 

пріоритетів національної безпеки США. Такий підхід був спрямований на захист 

американських військ від асиметричних інформаційних атак, забезпечення 

виконання угод, що стосувалося сучасних видів озброєнь та їх поширення, з 

метою запобігання терористичним нападам на США, недопущення і зупинення 

поширення епідемій, захисту інформаційної інфраструктури, засобів 

транспортування і зв’язку. 
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У той же час, Стратегія не заперечувала і значення «жорсткої сили» – а саме 

військових сил. У цій сфері США також повинні лишатися світовим лідером і 

бути здатними протистояти будь-яким загрозам військового характеру. Стратегія 

2010 р. не виключала тезу про те, що Вашингтон мав право на володіння і 

використання «жорсткої сили», що означає право в односторонньому порядку 

застосовувати військову силу за вибором США. Стратегія зазначала, що іноді 

застосування військової сили є виправданим і необхідним, при цьому Сполучені 

Штати обіцяли не зловживати таким власним право, а намагатися використати усі 

альтернативні засоби перш ніж застосовувати «жорстку силу» [12]. 

Стратегія 2010 р. також розглядає і проблему захисту демократії та прав 

людини всередині країни і за кордоном. По-перше, у ній ішлося про те, що 

спочатку потрібно виконувати норми щодо прав людини в США. По-друге, 

вперше визнавалася важливість економічних і соціальних прав та свобод людини і 

необхідність боротьби з бідністю. По-третє, стверджувалося, що Сполучені 

Штати, на відміну від попередньої адміністрації, більше не будуть змушувати 

інші держави будувати демократію за американським зразком, а скоріше 

даватимуть позитивний приклад. 

Даний документ являв собою бачення адміністрацією Б.Обами місця США 

у системі міжнародних відносин, за умов, коли колективні дії є пріоритетнішими 

над діями індивідуальних акторів. США брали на себе зобов’язання підсилювати 

багатосторонні інституції та співпрацювати як із своїми традиційними 

союзниками, так і підтримувати контакти із новими зростаючими центрами 

впливу в світі. Стратегія національної безпеки США 2010 р. знаменувала дифузію 

економічної могутності в світі, забезпечуючи вирішення глобальних фінансово-

економічних проблем не лише «Великою Сімкою», а, все більшою мірою, і 

«Великою Двадцяткою». Це означає, що Вашингтон збирався поступово 

переходити від стратегії безумовного лідерства в однополярному світі до 

стратегії, яка забезпечувала б лідерство США в поліцентричній міжнародній 

системі. Деякі аналітики вважають цю Стратегію остаточним переходом США від 

доктрини стримування до концепції «м’якої сили» у зовнішній політиці [94]. 
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Друга Стратегія національної безпеки США Б.Обами була оприлюднена 

6 лютого 2015 р., хоча й очікувалася ще у 2013 р. після повторного обрання 

Б.Обами Президентом. Це пояснюється передусім тим, що стрімкий розвиток 

світових подій після 2013 р. постійно вносив свої корективи у практично готову 

стратегію, тому будь-яка її поточна версія швидко втрачала відповідність 

світовим реаліям. Хоча розвиток подій не загальмувався у подальшому, однак 

затягування все більше знижувало її потенційне значення, тому було прийнято 

рішення опублікувати її у 2015 р. із максимально обережними положеннями [198]. 

Можливо, іншими причинами затримки нової Стратегії було бажання Б.Обами 

остаточно завершити війну в Афганістані, що формально була закінчена у 2014 р., 

а також і економічними причинами – ця Стратегія мала ознаменувати закінчення 

проявів економічного спаду в США після 2009 р., однак у 2013 р. зростання ВВП 

спостерігалося лише на рівні 1,5%, тоді як у наступні роки воно повернулося до 

стабільних темпів у близько 2,5% на рік. 

Дійсно, Сполучені Штати потребували максимально міцного обґрунтування 

свого лідерства у світі, адже «лідерство» є базовою категорією Стратегії 

національної безпеки 2015 р. [342]. Це підтверджується оглядачами «Нью-Йорк 

Таймс», які підрахували, що слово «лідер» і похідні від нього вживаються у 

документі щонайменше 100 разів, таким чином, намагаючись парувати аргументи 

критиків адміністрації у тому, що вона стала недостатньо активною і впевненою 

на міжнародній арені [155]. 

Документ, на думку аналітиків, суттєво відрізнявся від попереднього, де 

США поставали як менш упевнена в своїх можливостях держава, що намагалася 

завершити війни у Іраку та Афганістані, вийти із світової фінансової кризи і 

«перезавантажити» відносини із Російською Федерацією, тоді як нова версія 

Стратегії пояснювала завдання і перспективи використання сили Америки на 

міжнародній арені [207]. У преамбулі нової Стратегії говорилося, що зараз 

«Сполучені Штати займають міцнішу і кращу позицію, готові використати 

можливості нового століття задля захисту наших інтересів на противагу ризикам 

небезпечного світу» [342]. У документі повідомлялося, що він був баченням і 
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стратегією захисту національних інтересів США, а також універсальних 

цінностей та міжнародного порядку, що базується на чітких нормах і правилах, 

через міцне і стале американське лідерство. При цьому, основним питанням було 

не те, чи Сполучені Штати повинні були займати лідерську позицію у світі, це 

положення у Стратегії фіксувалося як зрозуміле «за замовчанням», а саме як 

США повинні були лідирувати. Таким чином, Стратегія визначала принципи і 

пріоритети того, як «Сполучені Штати збираються вести світ у напрямі миру та 

нового процвітання» [342]. 

Серед згаданих принципів, Стратегія зосереджувалася на таких аспектах: 

лідерство із метою, що орієнтуватиметься на незмінні національні інтереси та 

цінності, а також на зобов’язання підтримувати збалансований підхід до 

пріоритетів, що «є гідним для великої держави» [196] (при цьому, варто 

відзначити, що у попередній Стратегії національної безпеки 2010 р. США не 

називали себе «великою державою»); лідерство із силою, при цьому, у Стратегії 

аналізувалося місце США у сучасному світі та визначалися джерела такої сили – 

відновлена після світової фінансової кризи економіка, подальше зростання 

енергетичної безпеки, збройні сили, що не мають конкурентів у світі, та таланти, 

ініціативність та різноманітність американського народу; лідерство шляхом 

надання прикладу через захист власних цінностей всередині держави та 

дотримання своїх зобов’язань на міжнародній арені; лідерство разом із 

партнерами через мобілізацію світової спільноти, колективні дії та підтримання 

здатності партнерів США протистояти глобальним викликам; лідерство із 

використанням усіх засобів американської сили, внаслідок переваг США над 

рештою держав у дипломатії, розвитку, обороні, розвідці, науці і технологіях, та 

багатьох інших сферах. Цей принцип необхідно розглянути дещо детальніше, 

оскільки це один із небагатьох пунктів Стратегії, який окреслював засоби 

міжнародного впливу США, а також, де було згадування про дипломатичну 

діяльність держави. Автори документу повідомляли, що найбільший потенціал 

впливу спостерігається, коли усі стратегічні переваги США використовують у 

поєднанні, зокрема військова сила є суттєвим підкріпленням для дипломатії при 
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захисті національних інтересів. При цьому, використання збройних сил є не 

єдиним і, навіть, не основним методом залучення Сполучених Штатів на 

міжнародній арені, а також не найбільш ефективним засобом відповіді на виклики 

сучасного світу. Натомість, у Стратегії прямо повідомлялося, що першочерговим 

методом взаємодії є дипломатія, характеризована як така, що базується на чітких 

принципах і далекоглядності, а також націлена на міжнародний розвиток як 

підґрунтя безпеки і захисту національних інтересів. Таким чином, не заперечуючи 

важливість військової сили задля підкріплення статусу США у міжнародних 

відносинах, основна ставка у Стратегії національної безпеки Б.Обами ставилася 

на діяльність Державного департаменту та афілійованих із ним агентств з 

розвитку, тобто повторно акцентувалася ідея використання «м’якої сили» на 

міжнародній арені, хоча безпосередньо ця концепція не згадувалася. Окремо 

згадувалася важливість економічних санкцій як ефективного засобу покарання 

держав-порушників міжнародного порядку та послаблення впливу терористичних 

мереж та організованої злочинності. Також вказувалося, що усі попередні методи 

повинні підкріплюватися професіональністю розвідувальних спільнот США та 

якістю даних, які ними збираються, аналізуються і надаються вищому 

керівництву. Хоча розвідка і згадувалася у якості допоміжного засобу, але цим 

додатково визнавалося значення цього аспекту і не випадковість пов’язаності 

таких служб із Державним департаментом [342]. 

Останнім принципом, виділеним у Стратегії, було лідерство із 

довгостроковим баченням, що передбачало зміну світового устрою у напрямі 

більшої безпеки, з метою забезпечення національних інтересів США у 

майбутньому [342]. До оприлюднення Стратегії, тодішній радник Президента 

Обами з питань національної безпеки К.Райс заявляла, що «Вашингтону бракує 

довготермінового бачення» [207]. Відповідно, Стратегія 2015 р. зосереджувалася 

на довгострокових викликах, таких, як кібер-безпека, забезпечення охорони 

здоров’я у світі, зміні клімату, державах, що не відбулися, та енергетичній 

безпеці. Також, за новою Стратегією, Сполучені Штати у контексті глобального 

лідерства брали на себе зобов’язання з підтримання балансу в Азійсько-
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Тихоокеанському регіоні, забезпечення стабільності на Близькому Сході та у 

Північній Африці шляхом вирішення проблем, що були підґрунтям для наявних 

конфліктів, звільнення від глобальної бідності протягом 15 років, посилення 

існуючих глобальних альянсів, особливо НАТО та союзників по Європейській 

системі безпеки у контексті агресії Росії проти України та загального погіршення 

відносин із Російською Федерацією, підтримання багатостороннього партнерства, 

підсилення та оновлення міжнародних норм та інституцій, запобігання злочинам 

проти людяності, а також просування режиму ядерного нерозповсюдження [342]. 

Все ж, критики звертали увагу, що автори Стратегії лише перелічували наявні 

виклики та завдання, без їх ранжування за пріоритетністю та не окреслюючи 

конкретних методів досягнення поставлених цілей [198]. 

Як і у попередній Стратегії, однією із основ американської зовнішньої 

політики був власний економічний розвиток у контексті відкритої міжнародної 

економічної системи, що створює більші можливості й гарантує, на думку 

керівництва США, загальне процвітання. Зокрема, йшлося про такі аспекти, як 

посилення енергетичної безпеки Сполучених Штатів та підвищення загального 

доступу до надійних і доступних постачань енергоресурсів задля забезпечення 

економічного зростання і розвитку в усьому світі; відкриття іноземних ринків для 

американських товарів, послуг та інвестицій; створення рівних можливостей для 

американських робітників і компаній у інших державах; укладення нових 

торговельних договорів, наприклад Транстихоокеанського партнерства та 

Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства; здійснення 

програм із боротьби з бідністю у світі, підтримки продовольчої безпеки та 

охорони здоров’я у найбідніших країнах та представлення таким державам нових 

моделей сталого розвитку [342]. Більшість із зазначених цілей належали до 

юрисдикції Державного департаменту США, відповідно вони і мали стати 

пріоритетами дипломатичної діяльності Сполучених Штатів. 

Традиційно, одним із основних пріоритетів Сполучених Штатів лишалася 

«повага до універсальних цінностей» як в середині держави, так і за кордоном. 

Зокрема, йшлося про просування демократії, прав людини та рівності у світі. При 
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цьому зазначалося, що Сполучені Штати будуть підтримувати такі держави, як 

Туніс та Бірма на їхньому шляху від авторитаризму до демократії. Демократичні 

держави продовжують бути основними союзниками США, однак «навіть тоді, 

коли національні інтереси вимагатимуть співпраці із урядами, що не поділяють 

наші цінності, ми продовжуватимемо стояти на стороні прав людини і людської 

гідності у нашій публічній і приватній дипломатії» [342]. У Стратегії зазначалося, 

що просування принципу прав людини є найбільш ефективним, коли воно 

здійснюється у співпраці не лише із урядами, а із широким колом партнерів, 

включаючи громадянське суспільство, лідерів релігійних спільнот, приватні 

компанії та міжнародні організації. Це передбачало і створення можливостей для 

майбутніх лідерів з числа молодих людей, що працюють в урядах, бізнесі чи 

громадських організацій з різних країн світу, а також боротьбу з корупцією через 

допомогу США іншим країнам у побудові та забезпеченні відповідального та 

відкритого державного управління. Також, Сполучені Штати заявляли, що готові 

добиватися однакового рівня забезпечення прав людини та безпеки як у 

реальному житті, так і в інтернеті, що передбачає боротьбу із обмеженням 

інформації та свободи слова. Фактично, у цих положеннях Сполучені Штати 

визнавали важливість взаємодії із новими акторами, а також підкріплювали 

важливість публічної, культурної та громадської дипломатії. 

Хоча у Стратегії національної безпеки Сполучених Штатів 2015 р. жодного 

разу не згадувалася «м’яка сила», однак окреслені пріоритети та засоби, як 

демонструє аналіз положень документу, цілком узгоджувалися із цією 

концепцією і, великою мірою, виводили на передній план ті з них, що можуть 

бути вирішені передусім не жорсткими методами, а саме через методи «м’якої 

сили». 
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2.2 Інституційні механізми дипломатії США 

 

Вищим виконавчим органом Сполучених Штатів у сфері здійснення 

зовнішньої політики держави є Державний департамент, очолюваний Державним 

секретарем, котрий, в цілому, є аналогічним зовнішньополітичним відомствам 

більшості країн світу. Однак, як відомство закордонних справ, Державний 

департамент має певні специфічні функції, не притаманні міністерствам 

закордонних справ інших держав, про що ітиметься у подальшому. Окрім того, 

Державний департамент є одним із найчисельніших та найбільш розгалужених 

зовнішньополітичних відомств у світі. 

Державний секретар має широкі повноваження і є однією із ключових фігур 

у адміністрації Президента США та Раді національної безпеки. Не можна не 

звернути увагу на подвійний характер і складність статусу Державного секретаря. 

Він виступає у двох ролях, будучи, з одного боку, головним радником Президента 

з питань зовнішньої політики, а з іншого боку – керівником величезного 

дипломатичного апарату [139, с. 258]. Він не лише здійснює керівництво своїм 

відомством, де працюють більше 16 тис. співробітників, але також, наскільки це 

можливо, координує міжнародну діяльність близько 40 федеральних відомств, 

підпорядкованих йому. Державний департамент представлений, крім того, більш 

ніж в двадцяти міжвідомчих групах – від Ради національної безпеки до 

Національної асоціації мистецтв. Під його політичним контролем працює ряд 

напівавтономних урядових установ, таких, як Агентство міжнародного розвитку, 

Корпус миру тощо [144]. 

В останні 20 років на Державний департамент покладено виконання низки 

нових функцій, таких як сприяння експорту із США, захист інтелектуальної 

власності американських компаній за кордоном, допомога в боротьбі з 

міжнародною торгівлею наркотиками, міжвідомча координація програм допомоги 

іноземним державам, міжнародна співпраця в мирному використанні атомної 

енергії, розробка міжнародної валютної політики та інші [307]. 
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Варто зазначити, що повноваження Державного секретаря були визначені 

ще у XVIII ст. актом конгресу 1789 р., який згодом не раз уточнювався і 

доповнювався. Безпосередньо посада Державного секретаря була запроваджена у 

1781 р., однак спочатку на неї були покладені виключно адміністративні функції. 

Багато які з положень вищезгаданого документа не застаріли і до сьогодні, хоча 

час, зрозуміло, вніс свої корективи. Частина цих обов’язків – сприяти підтримці 

дружніх відносин з урядами інших держав, укладати договори, забезпечувати 

захист американських громадян за кордоном і деякі інші – типові в цілому для 

керівника зовнішньополітичного відомства будь-якої держави. Інші, як 

наприклад, консультування Президента при формуванні зовнішньої політики, 

обумовлені специфікою американського державного устрою. Треті породжені 

дещо «імперським» (лідерським) характером зовнішньої політики Сполучених 

Штатів. Такими є функції Державного секретаря у військово-політичній сфері, в 

області контролю над збиранням й обробкою інформації, отриманої по 

розвідувальним каналам, а останнім часом – захисті прав людини [139, с. 258]. 

Державний департамент США структурно є одним із найрозгалуженіших 

відомств закордонних справ. Десять щаблів його ієрархії включають Державного 

секретаря, його першого заступника (у загальноміністерських справах та 

ресурсах), перших заступників Державного секретаря, заступників Державного 

секретаря, заступників заступників, завідувачів управліннями, заступників 

завідувачів управліннями, завідувачів відділами («директорів по країнах»), 

групами й секторами та їхніх заступників (така ієрархія здається незрозумілою та 

складною, однак це є наслідком складності перекладу назв посад, наприклад, 

Under Secretary, Deputy Secretary, Deputy Under Secretary, Assistant Secretary тощо) 

[67, с. 122]. 

Інформаційне й оперативне обслуговування вищих керівників Державного 

департаменту здійснюється виконавчим секретаріатом, своєрідним «штабом» 

зовнішньополітичного відомства. Контроль за проходженням інформації – його 

основна, але не єдина функція. До складу секретаріату, крім штату співробітників, 

що розподіляють телеграми й інші повідомлення для Державного секретаря, його 
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заступників і помічників, входить створений за президентства Дж.Кеннеді 

«оперативний центр». Його співробітники несуть цілодобове чергування в 

Державному департаменті та стежать за розвитком кризових ситуацій у світі. 

Вони зобов’язані негайно повідомляти Державному секретареві та Президентові 

про події, що вимагають швидкої реакції. Повсякденна ж робота співробітників 

центру полягає у відборі інформації й складанні для Державного секретаря 

«ранкового огляду новин» і «національного розвідзведення». 

У виконавчому секретаріаті працюють в основному дипломати середніх 

рангів. І хоча самі вони не можуть вплинути на визначення й розробку 

зовнішньополітичного курсу, від оперативності, чіткості й злагодженості їхніх дій 

великою мірою залежить швидкість проходження інформації в Державному 

департаменті, а, отже, і своєчасність прийняття рішень його керівниками, і 

ефективність роботи відомства в цілому. 

Перевантаженість Державного секретаря, а також його постійні поїздки, 

зробили необхідним запровадження в Державному департаменті посади першого 

заступника Державного секретаря (Deputy Secretary), окрім нього є і посада 

першого заступника Державного секретаря із загальноміністерських справ та 

ресурсів (Deputy Secretary of State for Management and Resources), однак перший 

зазвичай виконує й функції другого, тому станом на лютий 2017 р., як і у 

попередні роки, посада першого заступника Державного секретаря із 

загальноміністерських справ та ресурсів була вакантною [188]. Власне, можна 

припустити, що в недалекому майбутньому ця посада буде скасована, чи 

здійснено перерозподіл функцій, з метою уникнення їхнього дублювання. 

Перший заступник Державного секретаря виконує функції загального керівництва 

Державним департаментом у періоди відсутності Державного секретаря, а також 

відповідає в повному обсязі за адміністративно-кадрові питання. 

Сходинкою нижче у ієрархічній драбині Державного департаменту 

перебувають 6 інших перших заступників Державного секретаря. Перший 

заступник із політичних питань (Under Secretary for Political Affairs) відповідає за 

військово-політичні справи, розвідку та загалом політичні зносини [347]. Окремо 
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працює перший заступник з контролю над озброєнням і міжнародної безпеки 

(Under Secretary for Arms Control and International Security). Головною функцією 

першого заступника з економічних, енергетичних та сільськогосподарських 

питань (Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs) є 

координація зовнішньоекономічної політики. Перший заступник Державного 

секретаря з адміністративних питань (Under Secretary for Management) відповідає 

за кадрові, фінансові питання й розподіл ресурсів. Перший заступник з питань 

демократії та глобальних проблем (Under Secretary for Democracy and Global 

Affairs) займається переважно питаннями поширення демократії, захисту прав 

людини, навколишнього середовища тощо. І нарешті, перший заступник з 

публічної дипломатії та зв’язків із громадськістю (Under Secretary for Public 

Diplomacy and Public Affairs) займається роботою із ЗМІ, останнім часом його 

вплив та значення все більшою мірою зростає. Також в ієрархії Державного 

департаменту рівне вищезгаданим високопосадовцям місце займає і радник 

Державного департаменту, у повноваження якого входить консультування 

Державного секретаря та його першого заступника з ключових питань зовнішньої 

політики, також, у разі потреби, він надає консультації і окремим управлінням та 

відділам, за дозволом Державного секретаря проводить переговори чи виконує 

інші специфічні завдання [144]. 

Оперативно-виконавча робота у Державному департаменті ведеться в 

управліннях, кожне з яких очолюється заступником Державного секретаря або 

директором, рівним за статусом заступникові. Вони керують практичною 

діяльністю управлінь Державного департаменту, відповідальних за політику США 

у певному регіоні світу або сфері міжнародних відносин. Варто зазначити також, 

що ці служби та управління знаходяться під керівництвом перших заступників 

Державного секретаря, при чому кількість цих структурних одиниць на кожного 

першого заступника не є рівною – вона коливається від одного управління з 

економіки, енергетики та бізнесу у першого заступника з економічних, 

енергетичних та сільськогосподарських питань до 8 у першого заступника із 

політичних питань – 6 територіальних і 2 функціональних. 
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Крім цього до структури Державного департаменту входять такі управління, 

як консульське, адміністративне та управління кадрів. Хоча вони безпосередньо і 

не виконують зовнішньополітичних функцій, не можна применшувати їхнє 

значення. Це традиційні одиниці, необхідні для існування та нормального 

функціонування будь-якого відомства закордонних справ, життєво необхідні для 

здійснення ефективної роботи загалом. Непересічне значення мають також відділ 

зв’язків із Білим Домом та управління з законодавчих справ, які займаються 

відповідно координацією політики з адміністрацією Президента та з Конгресом, 

та протокольний відділ Державного департаменту. Цікавим є той факт, що хоча 

Білий Дім має власний протокольний підрозділ, у повноваження начальника 

протоколу Державного департаменту входить безпосередня допомога з 

протокольних питань президенту, віце-президенту та Державному секретарю, 

також він завідує гостьовою резиденцією президента. 

Класифікація за регіональним або функціональним принципом типова для 

відомства закордонних справ будь-якої держави, однак фактично територіальні 

управління не є відокремленими від функціональних ні структурно, ні за 

ієрархією. Відмінними рисами Державного департаменту також є надзвичайно 

широкі повноваження управлінь і їхня ускладнена внутрішня організація. 

Історично склалося так, що регіональні управління, очолювані 

заступниками Державного секретаря, є великими підрозділами із широким 

діапазоном функцій і декількома сотнями співробітників. До заступника 

Державного секретаря надходить величезна інформація, одержувана з посольств, 

консульств і інших представництв у відповідному регіоні. Саме він і його 

заступники визначають ступінь важливості й терміновості вирішення того або 

іншого питання, що стосується відносин США з якою-небудь країною, і 

доповідають про це Державному секретареві [67, с. 124-125]. 

У сучасному Державному департаменті 6 територіальних управлінь: у 

справах Африки, у справ Європи та Євразії, у справах країн Східної Азії та 

Тихого океану, у справах Близького Сходу, у справах Південної та Центральної 

Азії, у справах Західної Півкулі. Число співробітників, що працюють у 
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територіальних управліннях, коливається від 50 у найменшому з них до близько 

200 у найбільшому – європейському. Основна їхня функція – збір і аналіз 

інформації, а також розробка пропозицій для керівництва Державного 

департаменту з питань двосторонніх відносин США з тією або іншою країною й 

вивчення регіональних проблем, що представляють інтерес для Сполучених 

Штатів. В одержанні інформації територіальні управління мають пріоритет над 

функціональними. Керівництво управлінь складається із заступника Державного 

секретаря та 4-6 його заступників [347]. 

Кожен відділ «у справах певної країни» очолюється «директором по країні» 

(Country Director), що несе виняткову відповідальність за координацію діяльності 

Державного департаменту й інших федеральних установ, що має відношення до 

даної країни або групи країн. Призначається «директор по країні», як правило, із 

числа досвідчених дипломатів зі значним стажем закордонної роботи. Він 

підтримує постійний робочий зв’язок з послом США в даній країні, а також із 

заступником Державного секретаря, що відає за відповідним регіоном, або з 

одним з його заступників. 

Характер роботи територіальних управлінь і відділів у порівнянні з 

функціональними досить традиційний та подібний до їхніх аналогів у інших 

країнах. Їхні співробітники ведуть постійні досьє по країнам, що входять у сферу 

їхньої діяльності; займаються складанням політичних характеристик, довідкових 

документів; підтримують контакти з іноземними дипломатами у Вашингтонові; 

ведуть листування з відповідними посольствами. 

Не менше значення у діяльності Державного департаменту мають і 

функціональні управління, однак, у порівнянні із регіональними, аналізувати їх 

діяльність та роль значно важче, причинами цього є постійні реорганізації 

структури Державного департаменту та певна різнорідність та різнорівневість 

серед функціональних структур Державного департаменту. Якщо вважати 

функціональними одиницями лише ті, що очолюються заступниками Державного 

секретаря, то станом на лютий 2017 р. їх у Державному департаменті 

налічувалося 18, якщо брати одиниці дещо нижчого рівня (очолювані 



101 
 

координаторами, послами з особливих доручень, радниками тощо), то їх можна 

нарахувати близько 40 [188]. 

Створення більшості функціональних управлінь пов’язане з об’єктивними 

процесами розвитку міжнародних відносин, адже вони створюються для 

вирішення нагальних проблем сучасності [336]. Об’єктивними потребами 

міжнародної політики, що ускладнилася, можна пояснити створення в 

Державному департаменті ще у 1947 р. Дж.Кеннаном ради політичного 

планування [67, с. 135]. Ця рада входить до складу центрального апарату 

Державного секретаря, яка є головним джерелом незалежних політичних аналізів, 

прогнозів, займається розробкою зовнішньої політики та написанням промов для 

Державного секретаря. Також під безпосереднім управлянням Державного 

секретаря та його першого заступника знаходяться такі функціональні підрозділи, 

як: управління координатора з антитерористичної діяльності, який займається 

узгодженням боротьби з тероризмом з урядами інших країн світу; управління з 

громадянських прав, при якому, до речі, працює омбудсмен; управління з 

військових злочинів [188]. 

Діяльність управління з розвідки та досліджень здійснюється також під 

безпосереднім управлінням Державного секретаря. Названий підрозділ не має 

прямих аналогів у відомствах закордонних справ більшості країн світу. Окремі 

методи, характерні для діяльності цього управління, виходять далеко за рамки 

загальноприйнятої дипломатичної практики й відображають величезний вплив 

військових і розвідувальних спільнот на зовнішньополітичний процес. 

Основними функціями управління з розвідки та досліджень є збір, обробка, 

аналіз і узагальнення даних «політичної розвідки», одержуваних із закордонних 

представництв США. Управління (у ньому працює близько 350 співробітників) 

включає як функціональні, так і територіальні відділи. До перших відносяться 

відділ аналізу військово-політичних проблем, відділ координації, відділ 

економічного аналізу, відділ глобальних проблем, відділ розвідзв’язку. 

Функціональні відділи займаються як всеосяжними дослідженнями проблемного 

характеру, так і організаційно-адміністративним забезпеченням і координацією 
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розвідувальної роботи на дипломатичній службі, а також підтримують зв’язок з 

іншими розвідувальними установами Сполучених Штатів [188]. 

Одним із найстаріших функціональних управлінь є управління міжнародних 

організацій, створене у 1949 р. у зв’язку з виникненням Організації Об’єднаних 

Націй. У його повноваження входить розробка та впровадження зовнішньої 

політики Сполучених Штатів у ООН та її спеціалізованих установах, а також у 

інших міжнародних організаціях, з метою здійснення національних інтересів 

методами «багатосторонньої дипломатії». Це управління, як і управління по 

міжнародній боротьбі з наркотиками та правоохоронним справам, входить до 

групи управлінь під керівництвом першого заступника із політичних питань (як 

уже зазначалося, територіальні управління також входять до його керівництва). 

Метою останнього є співпраця із іноземними урядами щодо боротьби з 

міжнародною злочинністю [188]. 

Чи не найбільшим є управління зі справ економіки, енергетики та бізнесу, 

яке є єдиним управлінням під керівництвом першого заступника з економічних, 

енергетичних та сільськогосподарських питань. На нього покладається 

обслуговування інтересів американських компаній з використанням тих 

політичних можливостей, які для цього надає дипломатична робота в центрі й за 

кордоном. Білий дім і Конгрес приділяють особливу увагу економічним 

підрозділам Державного департаменту, зважаючи на те, що сприяння міжнародній 

діяльності американських корпорацій є одним з найбільш пріоритетних напрямів 

роботи сучасного дипломатичного апарату США [188]. 

Під керівництвом першого заступника з контролю над озброєнням і 

міжнародної безпеки, після реорганізації 2005 р. внаслідок якої основна увага 

стала приділятися боротьбі зі зброєю масового знищення та проблемам ядерного 

розповсюдження, знаходяться три функціональні управління: управління 

контролю за озброєннями, перевірки та відповідності міжнародним договорам та 

зобов’язанням, управління з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження, 

та управління з політико-військових справ, яке відповідальне за військову 

співпрацю, спільні навчання та військову допомогу іншим державам [347]. На 
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нашу думку, ця група управлінь є одним із найпоказовіших прикладів того, що 

структура Державного департаменту направлена на вирішення питань, які 

Сполучені Штати вважають найактуальнішими на даний момент, адже ці 

управління створені не так давно, зокрема у зв’язку із актуалізацією таких 

міжнародних проблем, як іранська та північнокорейська ядерні програми. 

У підпорядкуванні першого заступника з питань демократії та глобальних 

проблем та першого заступника з публічної дипломатії та зв’язків із 

громадськістю перебуває також по три функціональні управління. Перший керує 

управлінням з демократії, прав людини та праці, управлінням з океанів, 

навколишнього середовища та питань науки, та управлінням з питань населення, 

біженців та міграції, другий – управліннями з освітніх та культурних справ, 

зв’язків із громадськістю, та міжнародних інформаційних програм, окрім того, 

окремим відділом політики, планування та ресурсів та дорадчою комісією з 

публічної дипломатії [16, c. 113]. Варто зазначити, що дещо унікальним у 

порівнянні з відомствами закордонних справ інших держав є управління по 

зв’язках із громадськістю, що вже тривалий час залишається в структурі 

Державного департаменту в незмінному вигляді, і являє собою фактично службу 

інформаційної політики, що діє на території самих Сполучених Штатів і 

координує усі повідомлення, які направляються Державним департаментом 

громадянам [188]. 

Одним із найновіших є управління з електронної дипломатії, створене у 

2002 р., та яке за цей час зросло від 6 працівників на момент створення до більш 

ніж 80 у 2011 р. Управління є центральним вузлом з електронної дипломатії, 

координуючи її здійснення у 25 інших одиницях Державного департаменту та в 

інших державних органах; проводить внутрішні інновації, адже при ньому 

створено фонд у 2 млн дол., який фінансує інноваційні ініціативи службовців; 

відповідає на запити, що стосуються електронної дипломатії, та керує новими 

платформами комунікації всередині Державного департаменту та із зовнішнім 

світом, зокрема усіма інтернет-засобами. Мета і завдання управління закладені у 

його мандаті та включають: сприяння участі «кінцевого користувача», тобто 
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звичайного американського громадянина, у процесі прийняття рішень в сфері 

інформаційних технологій щодо зовнішньої політики США; покращення способу 

комунікації і роботи Державного департаменту зі своїми партнерськими 

установами у сфері закордонних справ, з дипломатичними установами інших 

країн, а також із іншими організаціями, які залучені до сфери міжнародних 

відносин; підвищення ефективності управління знаннями в управлінні державою. 

Крім того, воно має власне бачення і місію: перше – створення інноваційної 

дипломатії, підкріпленою управлінням знаннями, кращою підтримкою 

користувачів, а також технологічним співробітництвом; друга – розвиток 

дипломатії, шляхом реалізації ініціатив з ефективного обміну знаннями, 

конвергенції технологій і дипломатії, а також першокласного консультування 

щодо інформаційних технологій [217]. 

Як у будь-якого відомства закордонних справ, до структури Державного 

департаменту США входять також закордонні представництва, яких налічується 

268. При цьому, переважна частина штату Державного департаменту працює саме 

не у центральному апараті (11 тис. службовців), а у закордонних установах – 13 

тис. працівників Державного департаменту, окрім цього у закордонних установах 

працює близько 45 тис. місцевих громадян [196]. Така сумарна кількість 

закордонного персоналу робить американські посольства найбільшими у світі: а 

найбільше серед них – посольство США у Саудівській Аравії має близько 1000 

працівників; у Китаї – 950; побудоване у 2010 р. нове посольство у Іраку здатне 

прийняти для постійної роботи та проживання більше 600 працівників [191, 

p. 265]. У посольстві США в Україні працює приблизно 175 американців і понад 

350 українців [86], що також робить його найбільшим іноземним посольством в 

Україні [41, c. 175-187]. 

Втім, показовою наразі є тенденція, що основна частина персоналу 

закордонних представництв США не є службовцями Державного департаменту. 

Наприклад, серед працівників посольства США у Лондоні їх лише 20%. Решта 

співробітників є або громадянами держави перебування, найманими по строковим 

контрактам, або працівниками інших урядових відомств США [191, p. 265]. Така 
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політика є свідомою та поглиблювалася і у досліджуваний період, зокрема за 

Державних секретарів К.Райс у рамках «трансформаційної дипломатії» та 

Г.Клінтон як складова курсу на збільшення присутності дипломатії США у світі 

та її більш цільового спрямування. 

Згідно з інформацією, яку надає безпосередньо Державний департамент 

США, у типовому американському посольстві існує 11 груп структурних 

одиниць. За цими групами також можна судити про пріоритетні напрями роботи 

дипломатичних представництв США (подано у порядку як у документах 

Державного департаменту): 1) консульських справ (захист інтересів громадян та 

юридичних осіб США); 2) комерційних, економічних і фінансових справ 

(сприяння та надання консультацій американському бізнесу); 3) 

сільськогосподарських та наукових питань (сприяння експорту 

сільськогосподарської продукції та співпраці у науковій сфері); 4) з питань 

політики, праці та сприяння обороні (сприяння прийняттю приймаючою країною 

вигідних зовнішньополітичних рішень та надання консультацій американському 

бізнесу щодо місцевого політичного клімату); 5) військові аташе, направлені 

Міністерством оборони; 6) з функцій адміністративної підтримки та безпеки; 7) з 

управління інформацією; 8) регіональні офіцери безпеки; 9) відносин з 

громадськістю (до групи входять спеціалісти зі зв’язків з громадськістю, 

інформації та культури, що виступають у ролі прес-секретарів посольств, 

адміністраторів програм обмінів та візитів тощо); 10) з правових та імміграційних 

питань (опікуються питаннями міжнародної юстиції, екстрадиції тощо); 11) 

представники управління з питань громадянства та імміграції (питання прийому 

іноземних громадян у Сполучених Штатах) [188]. Саме ці групи, що діють у 

певних сферах, велика кількість із яких не належить до традиційної дипломатії, 

їхня кількість та пріоритетність, свідчить про нетипові для інших держав цілі у 

зовнішньої політики США – значну економізацію дипломатичної діяльності, 

регулювання міграції та, не в останню чергу, використання засобів «м’якої сили» 

для комунікації з громадянами держави перебування. 
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Окрім цього, згідно американського підходу до зовнішньої політики, 

значний внесок до просування національних інтересів та успіху США у 

міжнародних відносинах загалом може зробити робота інших урядових відомств 

за кордоном. Тому при кожному посольстві США як його структурні одиниці 

можуть функціонувати представництва таких державних установ: міністерств 

торгівлі, фінансів, оборони, енергетики, праці, сільського господарства та юстиції, 

зокрема, Управління контролю над наркотиками, Федерального бюро 

розслідувань (ФБР) та Служби громадянства та імміграції США (USCIS), а також 

Інспекції з питань тваринництва та рослин (APHIS), центрів контролю 

захворювань, Служби внутрішніх доходів (IRS), Бібліотеки Конгресу, 

Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору 

(NASA), Корпусу миру, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Геологічної служби США та Закордонної сільськогосподарської служби (FAS) 

[299]. 

Саме наявність таких різнопланових напрямів роботи та розгалуженої 

структури посольств і потребує такої значної кількості працівників. Водночас, у 

зв’язку зі зростанням кількості федеральних відомств США, представлених за 

кордоном, постає питання про координацію діяльності таких розрізнених 

структурних одиниць. Тому до функцій послів США входить керівництво та 

координація діяльності усіх працівників та установ виконавчої влади США у 

відповідній країні (окрім тих, які перебувають під військовим командування) 

[188]. Додатково, після проведення першого Чотирьохрічного огляду дипломатії 

та розвитку було зроблено висновок, спрямований на недопущення дублювання 

функцій у американських посольствах, що всі агентства та відомства, залучені до 

роботи у певній державі, повинні раз на три роки висловлювати свою думку щодо 

інтегрованої стратегії щодо цієї держави, а представники спеціалізованих 

державних органів повинні також виступати у ролі радників посла у відповідній 

сфері діяльності [260]. 

У рамках дослідження цілком логічним виглядає необхідність особливої 

уваги тим структурним підрозділам Державного департаменту, а також 
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непідконтрольним йому урядовим та неурядовим організаціям, які здійснюють 

діяльність спрямовану на реалізацію «м’якої сили» – публічну, культурну, 

електронну дипломатію тощо. 

Отже, до числа відомств, що розробляють, фінансують чи контролюють 

програми з реалізації «м’якої сили» США, входять такі державні органи США, як: 

окремі вищезгадані структурні одиниці Державного департаменту, зокрема 

управління з освітніх і культурних справ та з міжнародних інформаційних 

програм; Агентство з міжнародного розвитку (USAID) і Рада керуючих 

мовленням, які формально є незалежними відомствами, але їхні голови 

підпорядковуються Державному секретарю США; незалежне урядове агентство 

Корпус миру; деякі відділи Міністерства оборони – публічної дипломатії, 

Агентство зі співпраці у сфері оборони та безпеки; Президент США, Рада 

національної безпеки та Конгрес США. Безпосередньо здійснювати такі програми 

можуть вже згадані відділи Державного департаменту, автономні урядові 

агентства, американські дипломати на місцях, у випадку наявності у певному 

посольстві – апарат аташе з питань культури разом з інформаційними центрами 

США в зарубіжних країнах, благодійні фонди та неурядові організації, такі, як 

фонд «Євразія», фонд Сороса, фонд Форда тощо. До оцінки ефективності таких 

програм залучаються експертні групи Державного департаменту – відділ 

політики, планування та ресурсів, а також міжвідомча робоча група з оцінки 

освітніх програм публічної дипломатії, комісія радників Президента з публічної 

дипломатії, різноманітні аналітичні центри (корпорація RAND, Центр 

стратегічних досліджень). 

Управління Державного департаменту з освітніх та культурних справ та з 

міжнародних інформаційних програм підпорядковуються заступнику Державного 

секретаря з публічної дипломатії. Власне, призначення цих відділів визначається 

їхньою назвою: відповідно, перший займається формуванням і реалізацією 

програм навчання, спрямованих на представників еліти та «лідерів думок» серед 

закордонних суспільств, у той час як управління з міжнародних інформаційних 

програм займається розповсюдженням друкованої, електронної, візуальної та 
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аудіо-інформації про США. Цей відділ також готує прес-релізи (так звані 

«Вашингтонські файли»), що направляються дипломатичним представництвам 

США за кордоном та інструктують ці органи щодо того як висвітлювати 

зовнішню і внутрішню політику Сполучених Штатів. 

Відділ політики, планування та ресурсів Державного департаменту існує з 

2004 р. і є відповідальним за формування довгострокові стратегії, розробку 

програми публічної дипломатії, а також передбачає потенційні витрати ресурсів 

та результати кожної з таких програм. З 2007 р. у відділі функціонує підрозділ, що 

займається вивченням ставлення зарубіжної інтернет-аудиторії до США. Окрім 

нього, є окремий підрозділ, що оцінює ефективність реалізованих програм у 

різних країнах. Періодично він публікує звіти за результатами деяких 

реалізованих програмах, котрі є унікальним джерелом інформації не тільки про 

способи реалізації конкретної програми публічної дипломатії США, але й про 

методологію американських експертів при оцінці ефективності цих програм. 

Протягом 2007-2008 рр., що припали на пік здійснення «трансформаційної 

дипломатії», було створено ще близько п’ятнадцяти відділів зі здійснення «м’якої 

сили» у Державному департаменті, ЦРУ, Міністерстві оборони та Агентстві з 

міжнародного розвитку. Ці відділи займаються аналізом міжнародних і 

національних соціальних мереж, блогів, чатів, а також передачею через інтернет-

канали позитивної інформації про США. Наприклад, у Центральному 

розвідувальному управлінні було створено спеціальний відділ з моніторингу 

іноземних інтернет-видань, газет, журналів. Цей відділ також відповідає за 

реагування на негативну інформацію про США, виявлену при здійсненні 

моніторингу, та розповсюдження позиції США з таких питань через соціальні 

мережі і блогерів. Дев’ять аналогічних відділів у різних родах військ, із десяти-

дванадцяти працівників, було створено також у Міністерстві оборони США. Ці 

відділи аналізують інформацію поширену на спеціалізованих сайтах і поширюють 

позитивну інформацію про США. Сумарно, у різних державних установах США, 

до такої діяльності залучено близько 500 працівників. 
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Міжвідомча робоча група з оцінки освітніх програм публічної дипломатії 

займається виключно оцінкою ефективності освітніх програм. Група складається з 

експертів з окремих країн світу, тому такі дослідження проводять також окремо з 

кожної країни. Зараз американські експерти використовують два основних 

критерії для виміру ефективності програм публічної дипломатії: по-перше, 

ставлення кожного випускника американських освітніх програм до США в цілому 

та конкретних зовнішньополітичних дій, моніторинг проводиться кожні два роки; 

по-друге, кар’єрне зростання учасників програм. Програма може вважатися 

успішною, коли її випускники займають високі державні чи недержавні посади у 

власній державі, а їх ставлення до США лишається позитивним. 

Дорадча комісія з публічної дипломатії при Президенті США виробляє та 

подає Президенту рекомендації, що дозволяють вдосконалити програми публічної 

дипломатії. Комісія була створена ще в 1947 р., однак найбільш активно вона 

виробляє рекомендації з 2002 р. Комісія складається переважно з представників 

академічного та наукового середовища. Такий підхід демонструє свою 

ефективність, адже, наприклад у 2003 р. вона запропонувати нову стратегію 

публічної дипломатії у країнах Близького Сходу, зокрема ішлося про те, що 

освітні програми США мають бути спрямовані на найменш освічену та 

екстремістськи налаштовану молодь. 

Агентство з міжнародного розвитку (USAID) є федеральним агентством, що 

формально не входить до структури Державного департаменту, однак, 

підпорядковується Державному секретарю. Воно було створене у 1961 р. з метою 

покращення політичної та економічної ситуації у менш розвинених державах 

світу. Агентство з міжнародного розвитку відіграє важливу роль у здійсненні 

основної мети США на міжнародній арені – демократизації світу. Організація 

сприяє проведенню виборів і переходу держав до ринкової економіки через 

фінансування діяльності політичних партій і громадських організацій; проводить 

освітні програми для політичних лідерів, реформаторів, бізнесменів та 

дисидентів; ініціює модернізацію навчальних програм в університетах; фінансує 

функціонування прес-служб, бізнес-центрів та інших демократичних установ за 
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кордоном. Більшість програм публічної дипломатії США у політичній сфері 

здійснюються саме Агентством з міжнародного розвитку. У 2013 р. USAID 

опублікувало нове формулювання місії організації, яка тепер полягає у подоланні 

крайніх форм бідності в усьому світі та сприянні побудові міцних демократичних 

суспільств. Цей напрям включає диверсифікацію джерел капіталу на 

фінансування розвитку інших держав (агентство надає власні позики та кредити 

інших установ США, а також технічну допомогу, окрім того допомагає знайти 

приватних інвесторів), підвищення вимірюваності прогресу та інвестування у такі 

фактори розвитку як наука, технології, інновації та партнерство [350]. При цьому, 

Державний департамент не приховує потенційні вигоди для США, зокрема для 

американського бізнесу. Прямо вказується, що із розвитком інших держав, вони 

починають імпортувати більше товарів, і зараз на імпорт країн, що розвиваються, 

припадає близько третини американського експорту загалом і більше половини 

сільськогосподарського експорту США [188]. Також зрозумілим є той факт, що 

надаючи допомогу іншій державі, Сполучені Штати мають право вимагати від неї 

реформ у вигідній для себе сфері та укладення преференційних контрактів тощо, а 

також покращують власне сприйняття громадянами цієї держави. 

Корпус миру є незалежним урядовим агентством виконавчої гілки влади, 

суть роботи якого полягає у направленні американців-волонтерів для допомоги та 

викладання у найменш розвинених країнах світу. Також створений у 1961 р., 

Корпус миру до 1979 р. перебував у підпорядкуванні Державного департаменту, 

після чого указом Президента Дж.Картера він був виділений як незалежна 

установа із окремим фінансуванням із федерального бюджету [223]. Втім, деякий 

зв’язок із Державним департаментом він зберігає – волонтери Корпусу миру за 

кордоном підпорядковуються управлінню продовольства і медикаментів 

Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США, але оскільки, як уже 

було зазначено, посол США керує усіма державними установами цієї держави у 

відповідній країні, то фактично вони підпорядковуються Державному 

департаменту [188]. 
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За період свого існування Корпус миру направив більше 220 тис. 

американських волонтерів до 140 країн світу, наразі агентство працює у 70 

країнах. Офіційними завданнями Корпусу миру є такі: допомога іншим країнам 

кваліфікованими професіоналами; сприяння кращому розумінню американців 

народами, серед яких працюють американські волонтери; сприянні кращому 

розумінню інших народів американцями, – що у підсумку має сприяти 

встановленню миру в світі та дружби між народами. Отже, щонайменш одне із 

завдань агентства співпадає із цілями публічної дипломатії, а отже його діяльність 

сприяє збільшенню «м’якої сили» США у країнах, що розвиваються, де інші 

методи не можуть бути на стільки ефективно застосованими [223]. 

Рада керуючих мовленням координує транслювання інформації про США 

через радіо-, теле- та інтернет-канали, існує з 1994 р. як підрозділ Інформаційного 

агентства США, а після його розформування у 1999 р. стала самостійним 

федеральним агентством і одночасно одним із найбільших інформаційних 

об’єднань у світі, так як до Ради входять керівники численних теле- і 

радіокомпаній, таких, як Голос Америки (Voice of America), Радіо «Вільна 

Європа» / Радіо «Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty), Радіо «Вільна Азія» 

(Radio Free Asia), Офіс кубинського мовлення (Office of Cuba Broadcasting), 

Близькосхідна мережа мовлення (Middle East Broadcasting Network), у яку входять 

радіо «Сава», радіо «Фарда», телеканал «Аль Хурра», а також Бюро міжнародного 

мовлення (International Broadcast Bureau). 

Агентство зі співпраці у сфері оборони та безпеки було створене у 1951 р. і 

підпорядковується Міністерству оборони США. Це відомство координує 

програмами військового навчання для закордонних партнерів США. Ця установа 

також використовується для підтримки демократії у світі, а також задля боротьби 

з авторитарними режимами через навчання спеціально відібраних офіцерів таких 

держав у дусі демократії. Агентство координує свою діяльність у кожній окремій 

державі з послом США. 

Не менш важливим питанням є спосіб прийняття рішень державними 

установами США щодо діяльності у контексті «м’якої сили» за кордоном, адже 
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зазвичай це складний процес координації різних завдань та інтересів, що властиво 

демократичній державі з розподілом гілок влади. Передусім увага на таких 

програмах концентрується з боку Президента США, його адміністрації, тобто 

виконавчої влади та Конгресу, як законодавчої влади. Діяльність Президента, 

Ради національної безпеки та інших установ, підпорядкованих виконавчій владі, 

полягає переважно у ініціюванні нових програм, їх розширенні, зміні 

регіональних пріоритетів, у той час як Конгрес США здійснює важливі функції з 

фінансування президентських ініціатив у цій сфері. 

Ініціативи Президента інколи не знаходять належної підтримки серед 

законодавців, наприклад, на початку 1990-х рр., тодішній Президент Дж.Буш-

старший просив Конгрес виділити понад 600 млн дол. на програми публічної 

дипломатії задля демократизації Росії, однак виділено було вдвічі меншу суму. 

Інколи Конгрес приймає постанови, що змушують Президента ліквідовувати деякі 

відомства, чи створювати нові. У 1999 р. з ініціативи Конгресу було 

розформовано Інформаційне агентство США, адже воно розглядалося як 

пережиток «холодної війни». 

Одним із основних органів з планування закордонної діяльності США є 

Рада національної безпеки. Рада об’єднує представників Державного 

департаменту, Міністерства оборони, ЦРУ, Президента США та експертів, і є 

основним майданчиком для дискусій щодо зовнішньої та безпекової політики 

США. На засіданнях Ради представляються експертні оцінки і результати роботи 

усіх залучених до нього відомств, а також позиція лобістів. У цій установі не 

лише виникають ініціативи зі створення нових програм публічної дипломатії, але 

й визначаються пріоритетні регіони, сфери та методи здійснення конкретних 

програм, збільшення або зменшення обсягів асигнувань на цю сферу, 

приймаються рішення про призначення високопосадовців зовнішньополітичного 

відомства. 

Формування курсу зовнішньої політики США передбачає врахування 

інтересів усіх зацікавлених сторін, саме із цією метою до структури Державного 

департаменту входить 17 федеральних дорадчих груп експертів, які мають право 
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надавати свої оцінки та поради з широкого кола питань від розсекречення 

документів до здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Роботу таких груп 

цілком доречно з наукової точки зору називати лобізмом. У процесі прийняття 

зовнішньополітичних рішень на Державний департамент та інші урядові 

структури, що є пов’язаними із зовнішньою політикою та дипломатією, через 

федеральні дорадчі групи впливає величезна кількість лобістських компаній, груп 

інтересів, правозахисних та інших неурядових організацій тощо. Традиційно, 

загальновідомими є деякі історичні приклади успішного здійснення лобіювання 

зовнішніх інтересів деяких компаній – наприклад, великих військових корпорацій 

на початку війни у В’єтнамі у 1964 р. Лобісти для досягнення певних зовнішніх 

чи внутрішньополітичних рішень можуть впливати як на законодавчу владу, так і 

на виконавчу, главою якої є сам Президент США. Відомо, що за кожним із 

перших осіб держави стояли певні сили: за генералом Д.Ейзенхауером – військове 

лобі, за Л.Джонсоном – нафтовики Техасу, за Р.Рейганом – «каліфорнійська 

група», за Дж.Бушем-молодшим – компанія «Халлібьортон», що певним чином 

впливало на їхній політичний курс [49, c. 146]. 

Окремо серед лобістів США стоїть іноземне лобі – «іноземні агенти», що 

діяли згідно Закону про іноземних агентів 1938 р. На той момент переважало таке 

значення лобізму, як визначення певних зовнішньополітичних інтересів, та 

намагання вплинути на них іноземними компаніями, зокрема для отримання 

вигідних контрактів, квот, чи зниження мита тощо, що частково збереглося і зараз 

– японське і китайське торгівельне лобі, котрі прагнуть добитися найбільш 

вигідних умов поставок своїх товарів [47, c. 105]. Саме таке розуміння цього 

поняття було закладено у згаданий Закон. Тому усі іноземні агенти мали 

реєструватися та подавати звіти про свою діяльність. У 1995 р. Президент 

В.Клінтон підписав новий Закон про розкриття лобістської діяльності (Lobbying 

Disclosure Act), котрий змінював правила щодо іноземних лобістів – ті, котрі 

представляють комерційні інтереси реєструються як їхні американські колеги, 

«іноземними агентами» вважаються лише ті, котрі забезпечують вплив іноземної 

держави в цілому (наприклад, працівники посольств). Однак це буває важко 
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розрізнити: відомий лобіст Дж.Абрамофф у 1997 р. здійснив лобіювання компанії 

«Сибнафта», а у 1998 р. забезпечив підтримку Сполученими Штатами у МВФ 

пропозиції щодо надання багатомільярдного кредиту Росії перед дефолтом [5]. 

Окрім того, впливати на зовнішню політику США можуть групи іноземних 

іммігрантів, котрі можуть діяти як окремо від представництв своєї держави, так і 

здійснювати спільні зусилля разом із ними – наприклад досить велика і впливова 

вірменська община змушує США час від часу піднімати питання геноциду вірмен 

у Туреччині. 

Фактично, такими ж діями за кордоном займаються і Сполучені Штати, 

однак суттєве виключення – політичні культури багатьох країн не розрізняють 

лобізм і хабарництво, а їхні політичні системи не надають правового підґрунтя 

здійсненню такої діяльності, відповідно було винайдено інші способи впливу – 

програми допомоги, культурно-освітніх обмінів тощо, що включається зараз у 

вищезгадане поняття публічної дипломатії. 

До речі, залучення «політичних призначенців» до Державного 

департаменту, про яких детальніше йтиметься у наступному підрозділі, є також 

безпосереднім наслідком внутрішнього лобізму, адже великі компанії та групи 

інтересів, підтримуючи певного кандидата у президенти, у той же час надаючи 

кошти на його передвиборчу кампанію, часто пізніше отримують від нього «у 

винагороду» високу посаду для свого ставленика, таким чином захищають свої 

інтереси [48]. 

Лобістські групи, зацікавлені у реалізації певних зовнішньополітичних 

програм, доносять ініціативи представлені у Раді національної безпеки до 

Конгресу і забезпечують їх підтримку серед конгресменів. Таким чином 

починається складний процес координації інтересів Конгресу, президента, інших 

федеральних відомств та лобістів. У законодавчому органі спостерігається певна 

розстановка сил, з урахування «партійної дисципліни». Зазвичай найбільш 

активні дискусії відбуваються у спеціалізованих комітетах Конгресу – комітеті з 

міжнародних відносин Палати представників та комітеті з закордонних справ 

Сенату, які є основним місцем із залученням незалежних експертів та лобістів. У 
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процесі обговорення визначається потенційне значення запропонованих 

міжнародних програм, визначаються напрями, оцінюються допустимі витрати на 

здійснення програм. 

У законопроекті, який є результатом роботи комітетів Конгресу, можуть 

бути закріплені основні характеристики певної програми, включно із обсягами 

фінансування, регіонами здійснення, чи запропоновані ініціативи щодо 

реорганізації державних органів у згаданій сфері, чи передбачена ліквідація 

застарілих органів чи програм тощо. Після прийняття у встановленому порядку 

нормативного акту, що стосується закордонних програм, відповідальність за його 

реалізацію покладається на Державний департамент та Державного секретаря. 

Тобто таким чином здійснюється взаємозв’язок законодавчої та виконавчої влади 

США. 

 

2.3 Традиційні методи дипломатичної практики США у контексті 

«м’якої сили» 

 

Дипломатичні методи, з якими наразі більшою мірою пов’язують 

окреслення дипломатичного компонента «м’якої сили» – публічна, культурна, 

іміджеві та електронна дипломатії, мають виражену залежність від 

функціональності традиційної дипломатії конкретної країни. Оскільки їх 

здійснення, насамперед, забезпечується відомством закордонних справ та 

дипломатичними представництвами за кордоном, вони власне залежні у 

організаційному, фінансовому та кадровому плані від ефективного здійснення 

дипломатичної діяльності певної країни загалом. Основна відмінність 

традиційних та «нових» методів дипломатичної діяльності полягає у суб’єктності 

чи об’єктності контактів та у формах впливу: якщо перші переважно задіяні для 

контактування із урядом зарубіжної країни чи країн, то другі – із громадськістю 

відповідних країн. Спостерігається і їхня взаємозалежність: на здійснення 

«нових» методів накладається відбиток загальних особливостей дипломатії певної 

країни, а здійснення традиційних методів вимагає врахування та адаптації до 
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новітніх реалій. Дипломатичні методи, які вже мають статус «класичних», також 

потребують розгляду у рамках дослідження дипломатичного компонента «м’якої 

сили», адже дипломатичне представництво за кордоном, дипломатичні 

переговори, дипломатичне листування, підготовка та укладення міжнародних 

договорів, візити на вищому та високому рівнях, багатостороння дипломатія 

тощо, тією мірою, якою вони відомі широкій громадськості, створюють ефекти 

«м’якої сили», хоча за інших обставин – при застосуванні негнучких видів 

дипломатії, таких як ультимативна чи закулісна дипломатія, що передбачають 

здійснення прямого тиску на контрагента і мають більше спільних рис із 

«жорсткою силою», вищезгадані ефекти зазвичай не фіксуються [25, c. 20]. 

Дипломатія Сполучених Штатів Америки має багато принципових 

відмінностей від «континентальної» (європейської) моделі дипломатії, 

переважаючої у більшості країн світу. Відмінні риси зазвичай мають тривале 

історичне походження, оскільки, починаючи з витоків американської демократії, 

закордонна служба цієї держави з об’єктивних та суб’єктивних причин не 

базувалася на традиційних європейських принципах і навіть демонстративно 

відмежовувалася від них. Наприклад, на противагу світовій, особливо 

європейській практиці, дипломатичні привілеї сприймалися у США з підозрою і 

вважалися недемократичними, і навіть зараз США виступають за скасування чи 

обмеження деяких дипломатичних привілеїв та імунітетів, зокрема 

недоторканності приміщень дипломатичних представництв у випадку 

переховування у них злочинців чи захоплення їх терористами [97, с. 323]. 

Специфічною рисою дипломатичної служби США на усіх історичних 

етапах, які нині, є система підбору кадрів. Вплив цієї особливості на формування 

зовнішньої політики США неможливо недооцінити, адже якщо більшість 

важливих зовнішньополітичних рішень приймаються Президентом США за 

порадою Державного секретаря чи інших впливових високопосадовців 

Державного департаменту, Ради національної безпеки чи інших структур, то 

вирішення поточних питань міжнародних відносин за участю США цілковито 

покладені на працівників зовнішньополітичного відомства. А тому можна 
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прослідкувати, що кадрові питання, як то: спосіб підбору працівників 

дипломатичної служби, їхня професійна підготовка та освіта, політичні 

пріоритети тощо, – значною мірою визначають конкретну зовнішньополітичну 

практику США. Прикладів подібних ситуацій є доволі достатньо. Так, Президент 

США Ф.Рузвельт, бажаючи покращити відносини із Радянським Союзом, 

намагався максимально відсторонити від здійснення зовнішньої політики 

професійних дипломатів, які займали переважно антирадянські позиції, і 

призначав натомість на керівні посади у зовнішньополітичне відомство 

недосвідчені у дипломатії, однак вірні йому політичні фігури, а пізніше, із його 

смертю та початком «холодної війни», переважну більшість керівництва 

Державного департаменту складали військові [67, c. 122]. 

Складність вищезгаданого питання щодо результативності дипломатичної 

практики полягає у визначенні співвідношення між так званими «політичними 

призначенцями» та професійними дипломатами на посадах послів та інших 

високопоставлених чиновників на дипломатичній службі. Так, за часів 

Президента США Г.Трумена половина американських послів були набрані з-

поміж кар’єрних дипломатів, що було значним проривом у порівнянні із 

попередніми часами. За Президента Д.Ейзенхауера їхня кількість зросла до 75% і 

коливалася тривалий час навколо позначки в 70% [305, p. 104-105]. 

Така кадрова політика дипломатичної служби США має своє пояснення, як 

уже частково зазначалося, через досить пізнє формуванням професійної 

американської дипломатії, що розпочалося лише після ухвалення у 1924 р. Акту 

про закордонну службу, відомого як Акт Роджерса [256], так і прагненням 

залучати до дипломатичної діяльності найвидатніших і найосвіченіших 

інтелектуалів з академічного і ділового світу, талановитих представників науки, 

бізнесу, юриспруденції та військових. Відомі американські дипломати та 

теоретики зовнішньої політики – такі, як Г.Кіссінджер, З.Бжезінський, К.Райс є 

вихідцями з академічного світу. І власне тісний зв’язок з академічним 

співтовариством, широке використання його експертних оцінок щодо зовнішньої 

політики є сильною стороною американської дипломатії [142, c. 204]. 
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Ситуація із залученням представників бізнесу є не такою однозначною, хоча 

за всіх президентських адміністрацій починаючи з 1960-х рр. ключові посади в 

Державному департаменті займали і продовжують займати директори найбільших 

корпорацій і банків. Найбільшою мірою така ситуація спостерігалася за 

президентства Р.Рейгана, коли і Державний секретар Дж.Шульц, і міністр 

оборони К.Уайнбергер, до цього працювали у нафтохімічній корпорації «Бектел». 

Таких прикладів у керівництві Державного департаменту за адміністрацій 

Дж.Буша-молодшого та Б.Обами не було, однак не можна сказати, що така 

тенденція повністю подолана – з 2017 р. Державним секретарем США є 

Р.Тіллерсон, колишній голова ради директорів нафтової корпорації ExxonMobil. 

Окреслена дуалістичність у кадровій організації, із наявністю як 

професійних дипломатів, так і політичних призначенців у дипломатичні службі 

США, яка має глибоке історичне коріння, спостерігається значною мірою і 

понині, і відсоток некар’єрних дипломатів високого рівня лишається досить 

високим. Саме щодо послів наразі формується думка, що недоліки призначення 

некар’єрних дипломатів послами є більш очевидними, ніж переваги цієї практики. 

Беззаперечним є факт, що кар’єрні дипломати є висококваліфікованими. Однак 

цього не можна сказати про деяких послів-призначенців, які не сприймають 

належним чином адміністративне підпорядкування в дипломатії та допускають 

легковажність щодо розуміння того, що вони представляють уряд, а не самих 

себе. Були випадки, коли такі політичні призначенці допускали вільні 

висловлювання, навіть критику свого уряду із важливих, принципових питань. 

Так, постійний представник США при ООН у 1977-1979 рр. Е.Янг, який до цього 

був конгресменом, зустрівся з представником Організації визволення Палестини, 

не визнаної США, що викликало значне незадоволення проізраїльських 

організації у США [85, c. 482], хоч у останні десятиліття подібних ситуацій із 

високопосадовими американськими дипломатами не фіксувалося. 

Безперечно, практика призначення послами до важливих з точки зору 

національних інтересів країн осіб, близьких до глави держави, іноді додає ваги цій 

посаді, оскільки у цьому випадку функція посла як надзвичайного та 
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повноважного представника Президента здобуває практичне, а не лише суто 

протокольне звучання. Окрім того, таким особам легше, використовуючи свій 

авторитет і зв’язки, переконати осіб, що приймають рішення, в необхідності тих 

чи інших кроків, важливих з точки зору зовнішньої політики. Зміна керівників 

закордонних місій у «ключових» державах після обрання нового президента, що 

практикується у Сполучених Штатах, як вважається, створює передумови, аби 

діяльність посла повною мірою відображала зовнішньополітичні погляди партії, 

що прийшла до влади. Нарешті, існує переконання, що непрофесійні посли краще 

обізнані з ситуацією у власній країні на відміну від професійних дипломатів. 

З іншої сторони, після закінчення Другої світової війни кількість кар’єрних 

дипломатів почала збільшуватися у дипломатичній службі США, особливо коли 

відбулося формування розгалуженої системи підготовки дипломатичних кадрів. 

Професійних дипломатів для зовнішньополітичної діяльності готували та 

продовжують готувати найпрестижніші університети держави, такі як 

Джорджтаунський, Колумбійський, Гарвардський, Стенфордський [95, c. 31]. 

Функціонує і спеціальний навчальний заклад для перепідготовки і 

підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів США – Інститут закордонної 

служби, створений у 1947 р. у відповідності до Акту про закордонну службу 

1946 р., однак тривалий час цей інститут не мав постійного приміщення і, 

відповідно, повноцінної можливості займатися перепідготовкою достатньої 

кількості кадрів для Державного департаменту. У 1993 р. у м. Арлінгтон 

неподалік від Вашингтону було відкрито Національний навчальний центр 

закордонних справ імені Джорджа Шульца, названий на честь Державного 

секретаря періоду 1982-1989 рр., який доклав найбільших зусиль до виділення 

Інституту закордонної служби як окремої установи. З цього часу кількість 

слухачів пропонованих Інститутом курсів суттєво зростала і станом на 2016 р. 

становила близько 175 тис. державних службовців США щорічно [204]. Втім, 

створенню Інституту закордонної служби США передувало існування Школи 

закордонної служби, котра функціонувала з 1924 по 1946 р. і була створена з 

прийняттям прийняття Акту Роджерса 1924 р. До неї існували окремі консульська 
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і дипломатична школи, створені відповідно у 1907 та 1909 рр. Однак відмічається 

суттєва відмінність між нинішнім навчальним закладом Державного 

департаменту та тими, що йому передували: Інститут закордонної служби 

виконує, насамперед, завдання перепідготовки та підвищення кваліфікації 

дипломатичного персоналу або державних службовців, які мають намір перейти 

до Державного департаменту із інших урядових установ США, у той час як його 

попередники давали базову дипломатичну освіту. Наразі набір на навчання 

здійснюється, по-перше, з числа службовців, які вже мають вищу освіту, 

переважно політичну, юридичну, історичну чи іншу, та працюють у Державному 

департаменті чи іншій урядовій установі, але не є кадровими дипломатами; по-

друге, з числа дипломатів, які вже мають відповідну освіту, але наступне 

призначення яких до закордонних дипломатичних установ потребує специфічних 

знань та навиків, зокрема знання місцевої мови [201]. Важливою особливістю 

цього навчального закладу є те, що ранг на державній службі його директора є 

еквівалентним заступнику державного секретаря, при чому останній особисто 

призначає директора. 

Власне політична неоднорідність у кадрових питаннях стала однієї з 

основних характерних рис американської дипломатичної служби. Однак, 

зазвичай, розбіжності у позиціях різних посадовців, з огляду на їхній кар’єрний 

шлях та досвід, стосуються тактики, а не стратегії зовнішньої політики США, 

адже незалежно від особистих переконань пріоритетом зазвичай лишаються 

національні інтереси США. 

Слід зауважити, що залучення до дипломатичної діяльності спеціалістів із 

сфер, безпосередньо не пов’язаних із дипломатією, є загальною тенденцією ХХІ 

ст., характерною для багатьох країн, що пов’язано із процесами економізації 

зовнішньої політики, зростанням ролі міждержавного співробітництва у 

вузькоспеціалізованих галузях, активізацією публічної та культурної дипломатії, і 

розглядувана традиційна практика США, насамперед щодо залучення фахівців з 

різних галузей для роботи в дипломатичних представництвах, повністю 

відповідає цій тенденції. Виділення національних інтересів у окремих сферах 
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певною мірою сприяє і реалізації концепції «м’якої сили» Сполученими Штатами, 

адже різні категорії непрофесійних дипломатів можуть упереджено ставитися 

власне до «м’якої сили» та відповідно до вибору методів досягнення поставленої 

мети: наприклад, нерідко ті кадрові військові, які призначаються на високі посади 

у Державному департаменті, вважають «жорстку силу» основним засобом 

досягнення національних інтересів і лобіюють інтереси армії. Дипломати із 

бізнес-середовища часто усвідомлюють необхідність налагодження контакту із 

аудиторією задля «продажу» їй «бренду США», втім частина із них прагне 

отримати негайні та вимірювані вигоди, які нехарактерні для цієї концепції. 

Навіть кадрові дипломати, маючи прямі контакти із урядами інших держав, 

нерідко надають перевагу переговорам як основному методу дипломатії із 

ширшого вибору засобів дипломатичного компонента «м’якої сили». Існує думка, 

що більшою мірою прихильно ставляться до самої концепції «м’якої сили» та її 

методів дипломати із академічного середовища, адже саме у ньому вона виникла, 

та все ж і деякі науковці, зокрема прихильники політичного реалізму, 

применшують її значення. Тому найбільш ефективним та привабливим у цьому 

контексті є те, що Сполучені Штати до нових видів дипломатичної діяльності 

залучають насамперед високопрофільних спеціалістів із інших сфер: менеджерів 

культури та кураторів до культурної дипломатії; SMM-менеджерів (маркетинг у 

соціальних мережах) – до електронної дипломатії; працівників громадських 

організацій до роботи USAID та окремих відділів у посольствах тощо. 

Виразною характеристикою сучасної дипломатичної служби США є її 

глибока пов’язаність як із військовою силою держави, так і з її економічним 

потенціалом та бізнесом, і, відповідно достатньо ефективним застосуванням 

військової та економічної дипломатії. Такий зв’язок проявляється на багатьох 

рівнях: як інституційному, про що йшлося у попередньому підрозділі 

дослідження, через існування спеціалізованих структурних одиниць Державного 

департаменту націлених на координацію дій, здійснення розвідувальної 

діяльності чи захист інтересів американського бізнесу за кордоном, на кадровому 

рівні, оскільки, як вже згадувалося, на дипломатичні посади можуть призначатися 
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кадрові військові чи представники великого бізнесу, а також, не менш важливо, на 

рівні методів, включно із укладанням відповідних угод і діяльністю військових, 

торговельних аташе та аташе з питань економіки, що, певною мірою, також може 

бути вираженням «м’якої сили». 

На нашу думку, хоча військову потугу та нерідко і економіку традиційно 

зараховують до «жорсткої сили» держави, все ж вони є невіддільними від 

дипломатичної практики США, про що, в тому числі, свідчить виникнення 

поняття «розумна сила», що доводить неможливість чи неефективність 

здійснення виключно «м’якої» чи «жорсткої» сили. При цьому, завданням 

дипломатії є максимально широке висвітлення у світі успіхів як військової 

складової, так і досягнень економіки держави, таким чином максималізуючи 

ефект «м’якої сили». 

Глибока пов’язаність із військовою силою є однією із досить давніх та вже 

традиційних рис дипломатичної служби США. Історично це може 

простежуватися із початком «холодної війни» та страхом перед «комуністичною 

загрозою», коли за президентів Г.Трумена та Д.Ейзенхауера було спершу 

проведено величезні чистки «ненадійних» серед професійного дипломатичного 

персоналу Державного департаменту, після чого до нього було направлено 

безпрецедентно велику кількість військових та представників розвідувальних 

спільнот для роботи як у центральних, так і закордонних установах. Ця 

специфічна риса була дещо знівельована спершу у період розрядки, а ще більшою 

мірою – після закінчення «холодної війни», однак повністю не зникла, і навряд чи 

найближчим часом буде зведена нанівець, адже після терористичних атак 2001 р. 

усі сфери внутрішньої та зовнішньої політики зазнали суттєвих змін з 

урахуванням фактора безпеки. Зміни великою мірою стосувалися і Державного 

департаменту, основним завданням якого також було визначено боротьбу із 

міжнародним тероризмом. Передбачалася координація зусиль новоствореного 

Департаменту внутрішньої безпеки із Державним департаментом, що фактично 

навіть вилилось у певний контроль першого за діяльністю останнього [142, 

с. 207]. 
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Власне боротьба з міжнародним тероризмом стала один із важливих, 

пріоритетних та незмінних протягом останніх двох десятиліть напрямів діяльності 

дипломатичної служби. Державний секретар США у першій адміністрації 

Президента Дж.Буша-молодшого К.Павелл увійшов у новітню історію США як 

організатор використання дипломатичного відомства, зокрема його закордонних 

представництв, для вирішення не зовсім традиційної для таких відомств завдань – 

боротьби з міжнародним тероризмом. На перший погляд може здатися 

незрозумілим, як відомство закордонних справ може боротися із терористами, 

однак варто згадати хоча б той факт, що напередодні вторгнення до Іраку у 

2003 р. Сполучені Штати по офіційним дипломатичним каналам вимагали видачі 

їм «терориста №1» Усами бін Ладена, що переховувався саме у цій державі, а 

безпосередньому вторгненню передувала демонстрація К.Павеллом на засіданні 

Ради Безпеки ООН пробірки із сибірською виразкою на підтвердження наявності 

у Іраку зброї масового знищення. Важливе значення мало також створення 

зусиллями дипломатії Сполучених Штатів широкої міжнародної коаліції держав 

для боротьби з тероризмом. Таким чином, на К.Павелла було покладено значну 

відповідальність за реалізацію складного, і часом агресивного 

зовнішньополітичного курсу Вашингтону, хоча він частіше за інших 

високопосадовців США закликав до використання механізмів «м’якої сили» та 

дипломатичних, а не військових, методів у зовнішній політиці [142, с. 208]. 

Маємо зазначити, що хоча використання збройних сил, передусім, пов’язане 

із безпосереднім застосуванням «жорсткої сили» – фізичного примусу, що 

проявляється, відповідно, у проведенні військових дій, або підкріпленні 

дипломатії погрозою застосування військових сил, такі практики як формування 

військово-політичних союзів, надання військових гарантій чи військової 

допомоги, та організація миротворчої діяльність є водночас і вираженням саме 

«м’якої сили». При цьому, останні із зазначеного переліку дій, де залучається 

військовий компонент, реалізуються переважно в дипломатичній площині – 

переговори, зовнішньополітичні заяви, участь у міжнародних організаціях 

колективної безпеки, робота військових аташе тощо. Власне, США направляють 
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військових аташе до інших країн з 1880-х рр., а з 1964 р. стосунки із союзниками 

у військові сфері підтримуються аташе з питань оборони (у складі військових, 

військово-морських та військово-повітряних аташе), які направляються 

Розвідувальним управлінням Пентагону до дипломатичних представництв США 

за кордоном і координують свою роботу із відповідним послом [369]. 

Союзницькі військові відносини, реалізовані через обмін аташе з питань 

оборони, одночасно збільшують і «жорстку», і «м’яку силу» США. Союзницькі 

відносини в рамках НАТО, безперечно, не тільки додають військову міць країн 

учасниць до американської власної могутності, але й налагоджують систему 

більш вузьких зв’язків між членами та створюють привабливий імідж блоку в 

цілому та США як його лідера. Однак у деяких випадках союзництво та військова 

допомога не призводить автоматично до зростання «м’якої сили». Наприклад, у 

союзницьких відносинах США із Саудівською Аравією, з якою Сполучені Штати 

мають мало спільних інтересів, і де політичний режим не може бути визнаний як 

демократичний, що суперечить задекларованим зовнішньополітичним інтересам 

США, домінує економічна вигода. У обмін на військові гарантії, Саудівська 

Аравія враховує інтереси США у своїй енергетичній політиці, при цьому 

політичні режими цих держав мають мало взаємного впливу [162, p. 204]. 

Економічна дипломатія також займає пріоритетне місце у дипломатії США 

через те значення, яке надається сприянню міжнародній діяльності американських 

корпорацій урядом держави, з використанням політичних можливостей 

Державного департаменту. Не даремно, як вже зазначалося, управління у справах 

економіки, енергетики та бізнесу, під керівництвом першого заступника 

державного секретаря, є одним із найбільших у Державному департаменті. Не 

меншою мірою, у цьому напрямі, сприяє і призначення топ-менеджерів із бізнес-

середовища на високі посади у відомстві закордонних справ і провідних 

посольствах. Наразі, у дипломатичних представництвах США працюють як аташе 

з питань економіки, так і торговельні аташе. Перші є працівниками Державного 

департаменту та відповідають за здійсненням економічної політики США, 

надання економічної допомоги, ведення економічної статистики та аналізу 
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економічного подій у державі перебування. Посада торговельних аташе була 

введена у 1980 р. після створення Закордонної торговельної служби у складі 

Міністерства торгівлі США. Відповідно, вони є працівниками згаданого 

Міністерства і, при направленні до закордонного дипломатичного 

представництва, отримують тимчасовий дипломатичний статус та відповідають, 

під керівництвом посла, за налагодження контактів із бізнесом країни 

перебування. У країнах зі значним торговельним оборотом зі США штат 

персоналу під прямим керівництвом торговельного аташе, який включає як 

працівників Міністерства торгівлі, так і Державного департаменту, може 

включати до 50 осіб. Загалом, торговельні аташе присутні у більш ніж 100 містах 

75 країн світу [370]. 

Економічні ресурси держави також створюють «м’яку» і «жорстку» силу, у 

деяких випадках, аналогічно до військових ресурсів. Передусім, економіка будь-

якої держави через податки та бюджет є основою фінансування і збройних сил, і 

дипломатичної служби, але якщо економічна модель проявляє себе як успішна, то 

вона створює привабливий образ і, таким чином, посилює наявну «м’яку силу». 

Це властиво і для Сполучених Штатів, ліберальна економіка яких традиційно діє 

під девізами «американської мрії» та «рівних можливостей». Привабливість 

економічних показників держави, і, відповідно, потенціал її впливовості на основі 

економічної сили, включає такі параметри, як валовий національний продукт, 

дохід на душу населення, рівень розвитку технологій, торгівля, 

конкурентоспроможність тощо. Вони є публічно відомими і дозволяють 

порівнювати різні держави. Відповідно, чим вищою є позиція держави у такого 

роду рейтингах, тим кращим може бути її імідж [156, c. 30–31]. За допомогою 

економічної сили також можна досягнути домінування чи контролю інших 

держав через економічні покарання чи заохочення [247, c. 56]. 

Економічний тиск чи погрози, а також намагання змінити структуру ринку, 

вганяючи конкурентів у вузькі рамки без права вибору, що нерідко може 

здійснюватися, як правило, більш сильною державою, очевидно не є «м’якою 

силою». Можливості економічної сили держави у контексті «м’якої сили» 
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включають позитивні чи негативні санкції, тобто надання чи навпаки відмову від 

надання фінансів у тій чи іншій формі; тарифи, квоти, правила доступу на ринки, 

«дипломатія чекової книжки» та надання економічної допомоги. Щодо США, то 

вищеперераховані приймаються вищим політичним керівництвом США, а 

реалізуються дипломатичними засобами через економічні відділи Державного 

департаменту та дипломатичних представництв [156, c. 41–42]. 

Не зважаючи на найбільший у світі штат дипломатичної служби США, 

велику кількість вузькоспеціалізованих та допоміжних працівників, дипломатія 

цієї держави залишається великою мірою особистісною, тобто великою мірою 

залежить від діяльності та рішень певних осіб. Ця тенденція підкріплюється і 

великою кількістю спеціальних радників Державного секретаря та послів з 

особливих доручень, а також суттєвим значенням особистої та неформальної 

дипломатії. 

В американської дипломатії посада посла з особливих доручень з’явилася 

досить пізно – лише в 1949 р. Їхнє число протягом 1950-1960-х рр. не 

перевищувало 2-3 осіб, а до кінця 1970-хрр. зросло до 9 осіб (у 1985 р. – 7 осіб). У 

доповіді, підготовленій у 1981 р. сенатською комісією з закордонних справ, 

відзначалося, що їхнє значення визначається головним чином особистими 

зв’язками із Президентом США [37, c. 212]. І хоча формально посли з особливих 

доручень працюють у Державному департаменті, основна їхня функція фактично 

полягає у виконанні спеціальних зовнішньополітичних завдань президента, що є 

безпосереднім наслідком появи нових викликів. 

У період керівництва Державним департаментом Г.Кіссінджером з’явилися 

такі поняття, як «особиста» дипломатія та «човникова» дипломатія, пов’язані із 

безпрецедентною кількістю закордонних візитів та переговорів цього Державного 

секретаря. У період виконання своїх службових обов’язків на цій посаді, з січня 

1969 р. по вересень 1972 р. Г.Кіссінджер здійснив 29 поїздок у 26 держав світу та 

взяв участь у 140 зустрічах на високому та найвищому рівні. Цей Державний 

секретар був першим, хто повною мірою оцінив важливість особистих контактів 

із іноземними лідерами. Мабуть, найбільшим успіхом особистої дипломатії була 
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нормалізація відносин між США та Китайською Народною Республікою, коли 

Г.Кіссінджер на противагу усім стереотипам та упередженням «холодної війни», 

здійснив візит до комуністичного Китаю для переговорів із його найвищим 

керівництвом [142, с. 204]. 

Особиста дипломатія, на відміну від човникової, яка і зараз асоціюється 

переважно із Г.Кіссінджером і застосовується переважно у непрямих переговорах, 

міцно закріпилась серед методів сучасної американської дипломатії. Особливо 

характерно використання цього методу після закінчення «холодної війни»: жоден 

міністр закордонних справ будь-якої країни світу не може зрівнятися за 

мобільністю із Державними секретарями США, при чому, значення особистих 

зустрічей Державного секретаря США та активність у цьому напрямі 

дипломатичної діяльності постійно зростає. Підтвердженням цього є такий 

цікавий факт, що Державний департамент веде статистику подорожей та візитів 

державного секретаря, у якій містяться не тільки дати візитів та країни, а навіть 

скільки часу державний секретар перебував у дорозі та скільки миль ним 

подолано, статистика постійно оновлюється. Державний секретар США 

Г.Клінтон, з моменту зайняття посади у січні 2009 р. по 2012 р. включно, 

відвідала 112 країн, побивши таким чином рекорд для Державного секретаря, 

встановлений М.Олбрайт, яка відвідала 98 країн, та здійснила близько 180 візитів, 

загальною тривалістю 401 день. Наступний Державний секретар Дж.Керрі до 

закінчення свого терміну на посаді у січні 2017р. здійснив візити до 91 країни 

загальною тривалістю 596 днів, і хоча він не перевищив показники за кількістю 

відвіданих країн, він також володіє рекордом – за загальною відстанню 

закордонних візитів у більш ніж 1,4 млн миль, тоді як попередній рекордсмен – 

Державний секретар К.Райс у адміністрації Дж.Буша-молодшого – подолала 1,059 

млн миль. При чому, варто відзначити і те, що подорожі державного секретаря 

охоплюють не лише держави-союзниці, переважно стабільні та безпечні, а й 

нестабільні країни, що розвиваються, та ті, у яких тривають конфлікти чи ідуть 

бойові дії (наприклад, Г.Клінтон двічі відвідала Афганістан, у березні 2011 р. – 

Єгипет та Туніс, у яких незадовго до того внаслідок громадських безпорядків 
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було скинуто президентів тощо). І безумовно, саме така особиста участь 

приносить значні зовнішньополітичні успіхи [345]. 

Не дивлячись на те, що особиста дипломатія скоріше відноситься до 

переговорів як одного із методів здійснення традиційної дипломатії, часто вона є 

безпосереднім методом «м’якої сили», з огляду на публічний інтерес та 

висвітлення у ЗМІ зустрічей на високому рівні. Це свідчить про важливість візаві, 

наявність спільних інтересів та прагнення вирішити проблеми. Втім, такого 

характеру набувають лише зустрічі, які відбуваються відкрито, а не приховуються 

від громадськості, на противагу «неформальній» дипломатії. 

У другій половині ХХ ст., а особливо у останні 10-15 років широко 

використовуються методи так званої «другої доріжки дипломатії» (англ. track-two 

diplomacy), чи неформальної дипломатії. Для вирішення багатьох делікатних 

питань у відносинах між державами, коли необхідно зберігати особливу 

конфіденційність, замість дипломатів використовуються відомі люди, котрі мають 

певний авторитет та вплив у світі. У практиці США, у такій неформальній 

дипломатії беруть участь колишні президенти, відомі журналісти, вчені, суспільні 

діячі (за характером здійснення така практика близька до використання особистих 

представників Президента чи послів з особливих доручень, але без надання їм 

формального статусу). Також важливою особливістю такого методу є те, що заяви 

цих діячів не є офіційною позицією США, хоча зазвичай їй відповідають, тому в 

будь-який момент американські дипломати можуть заявити, що та чи інша особа 

діяла виключно з власної ініціативи, а позиція не відповідає позиції Сполучених 

Штатів, тому останні ні до чого не зобов’язані. 

Яскравим прикладом цього була активність Р.Ніксона, який починаючи із 

другої половини 1970-х рр. став, імовірно, найефективнішим неформальним 

дипломатом США, виконавши велику кількість делікатних та складних доручень 

американського уряду за кордоном. Вартими особливої уваги були місії Р.Ніксона 

до Росії на початку 1990-х рр., у яких він намагався закласти основи партнерства 

між Сполученими Штатами та Росією. Останній візит Р.Ніксона перед смертю був 

також до Москви у 1994 р., за результатами якого у США було оприлюднено план 
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широкомасштабної допомоги Росії [142, с. 205]. Велику кількість делікатних 

доручень уряду США у рамках неформальної дипломатії, станом на 2016 р., 

продовжував виконувати Г.Кіссінджер. Навіть будучи вже приватною, а не 

офіційною особою, він активно бере участь у міжнародному житті, здійснює 

візити за дорученням свого уряду до Китаю, Росії, на Близький Схід та до держав 

Західної Європи тощо. 

Дипломатія Сполучених Штатів приділяє значну увагу та значення 

зустрічам на найвищому рівні, консультаціям із іноземними керівниками. Як 

зазначав заступник державного секретаря у адміністрації Президента В.Клінтона 

Т.Р.Пікерінг, такі консультації мають життєво важливе значення для формування 

зовнішньої політики США, оскільки Сполучені Штати не можуть діяти 

абсолютно самостійно, без сторонньої підтримки, не дивлячись на те, що 

«виконують роль світового лідера у сфері зовнішньої політики». Він розкрив свою 

позицію, пояснивши, що часто Сполученим Штатам доводиться і здійснювати 

політичний тиск на суперників і ворогів, а часом і переконувати союзників та 

друзів у необхідності співпраці. А врахування поглядів закордонних лідерів є 

важливим також і у багатосторонньому плані, адже інші держави також 

виконують значну роль на різноманітних багатосторонніх форумах, у 

міжнародних організаціях, зокрема у ООН та її Раді Безпеки, і проблема того як ці 

держави голосують має величезне значення для США, адже інші країни, навіть 

значно менш впливові за США, своїм голосом проти, часом можуть заблокувати 

важливі зовнішньополітичні ініціативи Сполучених Штатів [142, с. 206]. Як 

наслідок цього, Сполучені Штати часто доводиться переконувати інших у 

правильності та корисності поглядів та дій Сполучених Штатів на світовій арені, 

що за своєю суттю є завданням «м’якої сили». Окрім того, демонстрування 

прихильності до багатосторонніх дій, міжнародного співробітництва і союзництва 

також покращує образ держави у світі, що є її «м’якою силою». 

Аналогічним чином і багатостороння дипломатія, яка традиційно 

розглядалася не як джерело «м’якої сили», у тому числі й у США, де домінувала 

неореалістична парадигма, а переважно як майданчик для взаємодії держав, їхніх 



130 
 

переговорів та «проектування сили», однак наразі все більше утверджується 

розуміння, що через дипломатію багатостороннього співробітництва держави 

можуть «проектувати» і «м’яку силу». Беручи активну участь у роботі 

міжнародних організацій, фінансуючи їх, висуваючи чи підтримуючи проекти 

багатостороннього співробітництва держави намагаються забезпечити собі імідж 

надійного партнера та відповідального учасника світової політики. Таким чином, 

ця сфера досить органічно вписується до дипломатичного компонента «м’якої 

сили» [28, c. 54]. 

Про значення багатосторонніх механізмів для «м’якої сили» США ішлося у 

вже згаданій доповіді «Більш розумна, більш безпечна Америка», представленій 

на слуханні у Конгресі у 2007 р. [283], де зазначалося, зокрема, що суть «м’якої 

сили» полягає, серед іншого, у здатності враховувати та координувати різні 

багатосторонні інтереси США в умовах здійснення міжнародного 

співробітництва. На думку авторів, з економічної точки зору фінансування різних 

міжнародних організацій та інституцій може бути більш ефективним за військові 

дії у віддалених країнах світу, особливо, якщо такі дії здійснюються 

односторонньо. Інвестиції у багатостороннє співробітництво, як зазначено в 

доповіді, дозволяють залучати низку інших країн до глобальних проектів, що 

сприяє збалансованому перерозподілу ресурсів на подолання світових проблем. У 

той же час, це може дозволити США позиціонувати себе на міжнародній арені як 

політичного актора, який має велику кількість перспективних і оптимістичних 

проектів та ідей щодо їх реалізації [28, c. 52]. 

Як вже було зазначено, більша відкритість дипломатичної діяльності також 

є одним із факторів «м’якої сили», адже коли громадськість відчуває себе більш 

поінформованою про зовнішньополітичні дії, вона більш готова їх сприйняти і 

підтримати. Саме тому ще однією характерною рисою сучасної американської 

дипломатії є офіційно задеклароване прагнення до принципу більшої відкритості 

у всіх сферах пов’язаних із прийняттям рішень та здійсненням зовнішньої 

політики. Варто зазначити, що це явище також не нове, однак на порядок 

підвищити рівень інформування суспільства вдалося лише протягом декількох 
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останніх десятиліть, переважно у зв’язку з появою нових комунікативних 

технологій, зокрема інтернету, та широкого доступу громадськості до них. 

Американська дипломатія, не будучи до початку ХХ ст. актором світового 

рівня та не маючи можливості скористатися вигодами таємної дипломатії, 

пропагувала ідеалізм у міжнародних відносинах. Саме проголошені Президентом 

США В.Вільсоном «14 пунктів», що були взяті за основу при формуванні першої 

глобальної міжнародної організації – Ліги Націй, містили положення про 

заборону таємних договорів [314, p. 82]. Ліга Націй фактично забороняла таємні 

договори, адже ст. 18 Статуту Ліги Націй проголошувала, що будь-який 

міжнародний договір чи зобов’язання держави мають бути зареєстрованими у Лізі 

Націй [106, c. 13], а у спадок від неї таке положення було підтверджено й ООН 

(ст. 102 Статуту ООН), таким чином, відповідно до міжнародного права, 

укладення таємних догорів є в принципі неможливим [121, c. 105]. 

Однак ні у період після Першої світової війни, ні у сучасному світі повною 

мірою цього принципу не дотримуються не тільки недемократичні держави, а й 

самі США: у 2009 р. стало відомо про таємні зобов’язання Великої Британії 

підтримувати США в Іраку за прем’єр-міністра Е.Блера [337]. Цей факт дещо 

суперечить висловленій раніше тезі, однак позиція США полягає у тому, що деякі 

таємні домовленості були необхідними для досягнення значно вищої мети (якби 

була оприлюднена вищезгадана домовленість із Великою Британією, її 

громадськість могла б виступити проти, і це ускладнило б повалення 

антидемократичного режиму у Іраку). Таким чином, США вважають, що 

сучасний стан міжнародних відносин не дозволяє повністю відмовитися від 

таємних домовленостей, хоча вони декларують, що прагнуть це зробити, як тільки 

це будемо можливим [22, c. 20]. 

Однак крім продовження укладення таємних домовленостей, 

конфіденційними лишаються й інші важливі сфери у дипломатичній практиці. 

Наприклад, значна частина візитів та переговорів проводиться таємно від 

громадськості, варто згадати хоча б описану вище «човникову дипломатію» 

Державного секретаря США Г.Кіссінджера та інші неформальні контакти. Про 
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поїздку Г.Кіссінджера до Китаю у 1971 р. не знали не тільки звичайні громадяни 

Сполучених Штатів, а навіть керівники держав-союзників США, тому візит 

Президента Р.Ніксона до цієї держави у наступному році був для них абсолютно 

несподіваним, однак навряд чи така відносно швидка нормалізація відносин була 

б можливою, якби не використовувалися ці таємні канали [55]. 

Конфіденційними лишаються також ті сфери дипломатичної діяльності, що 

входять до внутрішньої юрисдикції держави – прийняття зовнішньополітичних 

рішень, комунікації представництв держави за кордоном зі своїм урядом тощо. 

Це, у протилежність таємним договорам, не лише не засуджується, але й 

охороняється міжнародним та внутрішнім правом. Однак і у цій сфері останнім 

часом відбуваються значні зрушення, як із волі держав, так і незалежно від них.  

Прикладом добровільного підвищення відкритості державами можна 

назвати ініціативу Державного департаменту США під символічною назвою 

«Відкритий уряд» (Open Government), та аналогічні їй. Загалом, варто відзначити 

близькість цієї програми до поняття «електронної дипломатії», а тому вона буде 

детально розглянута у відповідному розділі. 

Другий спосіб підвищення відкритості дипломатичної діяльності також 

великою мірою пов’язаний із розвитком інформаційного суспільства та засобів 

комунікацій – розголошення конфіденційних та службових матеріалів засобами 

масової інформації, що набрало величезного розмаху останнім часом. У 1971 р. 

Верховний Суд США вже розглядав справи щодо розголошення секретної 

інформації, котра стосувалася зовнішньої політики цієї держави. Йдеться про 

справу «Нью-Йорк Таймс проти Сполучених Штатів» у зв’язку із публікацією у 

цій провідній газеті статті під назвою «Історія прийняття рішень Сполученими 

Штатами щодо В’єтнаму», у якій розкривалося втручання США у справи 

В’єтнаму, Лаосу та Камбоджі. Тоді Верховний Суд виніс рішення на користь 

газети та свободи преси [280]. Ще більш резонансним є скандал із «Вікілікс» або 

«Кеблгейт» 2010 р., коли було оприлюднено більше 250 тис. документів 

Державного департаменту США, при чому 220 із них були опублікованими 

такими ЗМІ, як «Нью-Йорк Таймс», «Гардіан», «ЛеМонд» та ін. [361]. 
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На відміну від 1971 р., у 2010 р., не дивлячись на публікацію таємних 

матеріалів низкою провідних ЗМІ одразу в кількох країнах, наскільки нам відомо, 

проти ЗМІ жодної справи відкрито не було. Це свідчить про де-факто дозвіл уряду 

США газетам і далі публікувати конфіденційні матеріали [361]. 

Також важливим є те, що скандал із «Вікілікс» підняв не лише питання 

відкритості дипломатичної діяльності, а й деякі інші – зокрема, питання етичності 

зовнішньої політики США. Одразу варто уточнити, що йдеться передусім про 

етичність у аспекті функціонування дипломатії, а не щодо того чи відповідають 

цілі зовнішньої політики, які декларуються вищим керівництвом цієї держави її 

реальній політиці. 

Вищезгаданий скандал привернув увагу до певних дій американських 

дипломатів, які згідно до загальноприйнятих моральних принципів не повинні 

були вчинятися – це насамперед таємні домовленості, які так і не були виведені із 

дипломатичної практики. Наприклад, в опублікованих документах, які 

розкривають процес переміщення в’язнів із американської в’язниці Гуантанамо на 

Кубі, стверджувалося, що Словенії пригрозили скасуванням візиту Б.Обами, якщо 

вона не погодиться прийняти в’язня, острівній державі Кірібаті було 

запропоновано велику фінансову допомогу, а Бельгії – підсилення її позиції серед 

європейських держав у разі прийому в’язнів. Ще більш дискредитуючим для 

США стало відкрите визнання того, що їх дипломати займаються розвідувальною 

діяльністю. Хоча це і не рідкість для деяких дипломатичних служб, адже щороку 

за розвідувальну діяльність дипломатів висилають із країн перебування, однак 

залишається питання про рівень та масштаби залученості саме американських 

дипломатів до цього. Так, відповідно до опублікованих документів, від імені 

Державного секретаря у адміністрації Дж.Буша-молодшого К.Райс нібито був 

направлений наказ представникам США при ООН стежити за керівниками цієї 

організації, а при можливості отримати паролі, відбитки пальців та зразки ДНК 

[361]. Окрім підтвердження практичної участі американської дипломатичної 

служби у розвідувальній діяльності, за формальної відсутності її зв’язку зі 

структурами зовнішньої розвідки, цей факт власне засвідчує значний вплив 
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інформаційних та комунікаційних технологій на дипломатичну діяльність, що на 

практиці може мати як позитивні, так і негативні наслідки для будь-якої держави, 

у тому числі для США. 

Також у розкритому листуванні закордонних дипломатичних установ із 

центральними містилися неетичні висловлювання щодо іноземних політичних 

лідерів: італійського прем’єра С.Берлусконі було названо «безпомічним» і 

залежним від думки Росії, французького Президента Н.Саркозі названо «легко-

образливим та авторитарним», німецького канцлера А.Меркель – такою що 

«боїться ризиків» [261]. Захищаючи право американських службовців 

використовувати такі неетичні характеристики іноземних лідерів, деякі аналітики 

звертали увагу на те, що це суб’єктивні оцінки американських дипломатів, 

необхідні при аналізі та розробці політики, і вони не повинні були стати публічно 

відомими, а також на те, що аналогічні оцінки іноземних лідерів має кожна 

держава, а тому скандал не вплине на стосунки США зі своїми партнерами. Все ж, 

ця ситуація була охарактеризована як «11 вересня американської дипломатії» 

[316]. 

Варто визнати, що дипломатична сфера США ще має багато непублічних 

аспектів та, як наслідок, лишається дещо прихованою та малозрозумілою широкій 

громадськості, хоч і в набагато меншій мірі ніж, приміром, століття тому. Однак 

ініціативи уряду Сполучених Штатів, а також і свобода преси у США, як у 

минулому, так і наразі, роблять дипломатію більш відкритою. Це, з одного боку, 

сприяє покращенню іміджу США у світі та збільшує їх «м’яку силу», а з іншого, у 

разі витоків інформації та розкриття неетичних моментів, має короткострокові 

негативні наслідки для іміджу держави. 

Окрім того, специфічною рисою дипломатії Сполучених Штатів є здатність 

до швидкої адаптації на доктринальному, інституційному та функціональному 

рівні до нових умов, до яких зокрема належить зростання значення таких 

дипломатичних методів у рамках дипломатичного компонента «м’якої сили» як, 

публічна, культурна, електронна та іміджева дипломатія, про які йтиметься у 

наступному розділі. 
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Висновки до розділу 2 

Зовнішня політика США загалом, та їх дипломатична практика зокрема, 

зазнає значних змін, що пов’язано, передусім, зі зміною стану міжнародного 

середовища та домінуючих у ньому типів поведінки, а саме, із зростаючою 

ефективністю невійськових методів. У розділі було простежено поступове 

усвідомлення цього процесу американською керівною елітою та її намагання 

адаптувати зовнішню політику держави до таких реалій. 

У жодній із проаналізованих стратегій національної безпеки США (2002, 

2006, 2010, 2015) не було вжито поняття «м’яка сила», утім таке формальне 

неприйняття концепції не перешкоджало внесенню деяких її принципів та 

положень до доктринальних документів, а також практичній реалізації деяких із її 

методів, при чому дедалі активніше. Якщо за першого президентства Дж.Буша-

молодшого переважали силові методи, що обслуговувалися дипломатією, а 

єдиним кроком у напрямі «м’якої сили» було створення у 2002 р. Управління з 

електронної дипломатії Державного департаменту, то вже у наступній Стратегії 

2006 р. одним з пріоритетів була «трансформаційна дипломатія», яка передбачала 

демократизацію держав світу м’якими методами. Стратегії Б.Обами, хоч і дещо 

відрізнялися між собою у питанні зовнішньополітичних пріоритетів США, 

визнавали, що досягнути їх Сполучені Штати можуть лише за умови 

комплексного застосування усіх ресурсів та засобів, якими вони володіють, чільне 

місце серед яких займає дипломатія. Таким чином ці стратегії були 

сформульовані у дусі «розумної сили», яка є похідною від концепції «м’якої 

сили». Окрім цього у період президентства Б.Обами «м’яка» та «розумна» сила 

увійшли до лексикону вищих посадовців, їх не раз обговорювали у Конгресі. 

Спрямованість на використання дипломатичного компонента «м’якої сили» 

дипломатичною службою США на нинішньому етапі підтверджується тим 

фактом, що програми цього напряму здійснюються широким колом структурних 

одиниць Державного департаменту – управліннями з освітніх та культурних 

зв’язків, зв’язків з громадськістю та міжнародних інформаційних програм, а 
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також окремим відділом політики, планування та ресурсів, та Дорадчою комісією 

з публічної дипломатії, які безпосередньо підпорядковуються першому 

заступнику державного секретаря з публічної дипломатії та зв’язків із 

громадськістю. Також до таких програм залучені Агентство з міжнародного 

розвитку (USAID) і Рада керуючих мовленням, які формально є незалежними 

відомствами, але їх голови підпорядковуються власне Державному секретарю 

США; деякі відділи Міністерства оборони – такі, як відділ публічної дипломатії та 

Агентство зі співпраці у сфері оборони та безпеки, яке координує свою діяльність 

у кожній країні із відповідним послом; Рада національної безпеки та Конгрес 

США, які періодично переглядають та оцінюють ефективність таких програм, та в 

силу своїх повноважень представляти країну за кордоном – Президент США. 

Окрім того, були проаналізовані ті особливості дипломатичної практики 

США, які мають значення для здійснення зовнішньої політики цієї держави та 

вирізняють її дипломатичну службу з-поміж дипломатичних служб інших країн. 

Частина таких особливостей сформувалася історично, інша – пов’язана із 

задекларованими зовнішньополітичними пріоритетами Сполучених Штатів, проте 

всі вони набувають нового значення в контексті концепції «м’якої сили» та 

окреслення місця її дипломатичного компонента. Було виявлено ті особливості, 

які сприяють його реалізації: значне залучення до дипломатичної служби фахівців 

із інших сфер, оскільки вони краще за професійних дипломатів можуть розуміти 

важливість та особливості роботи у сферах зв’язків з громадськістю, культурного 

менеджменту, інтернет-контенту та інших, що особливо важливо для успіхів на 

таких напрямах як публічна, культурна, іміджева та електронна дипломатія; 

збільшення відкритості дипломатії США загалом, в тому числі й особистої 

дипломатії на високому та найвищому рівні, що може позитивно сприйматися 

внутрішньою та іноземною аудиторією. У контексті концепції «м’якої сили» 

трансформується і зв’язок дипломатії із військовою силою та економікою США – 

риса, яка традиційно була властива Сполученим Штатам, – тепер дипломатія є не 

просто обслуговуючою щодо них, а забезпечує їх комплексне поєднання для 

успіху зовнішньої політики США. 
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Наразі ми можемо констатувати лише те, що серед політичного керівництва 

США, як з числа представників демократичної, так і республіканської партії, 

зросло розуміння значення «м’якої сили» у міжнародних відносинах, тому 

відповідні зміни вносяться до зовнішньої політики держави як на рівні доктрин, 

так і на рівні інституцій і дипломатичної практики, хоча особистісна позиція 

кожного окремого Президента може призводити до різних інтерпретацій. 



138 
 

РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИПЛОМАТИЧНОГО КОМПОНЕНТА 

«М’ЯКОЇ СИЛИ» США 

 

Цілком логічним та зрозумілим є те, що дипломатія є явищем динамічним, 

тобто таким, що змінюється залежно від конкретних історичних умов, 

розвивається, еволюціонує. Постійно виникають нові методи та засоби 

міжнародних взаємодій, відповідно, дипломатичні служби держав світу повинні 

уважно стежити за розвитком новітніх тенденцій у міжнародних відносинах та 

швидко на них реагувати. Сучасні тенденції, власне, вирізняються зростанням 

кількості та значення тих методів дипломатії, які пов’язані із «м’якою силою». 

Особливо актуальним це є для дипломатії тих держав, які прагнуть набути 

впливового становища у світі, чи вже набули його та намагаються зберегти. На 

сучасному етапі однією із таких держав-лідерів на світовій арені є Сполучені 

Штати Америки. Відповідно, дипломатична служба Сполучених Штатів є досить 

яскравим прикладом динамізму, вміння пристосовуватися до сучасних умов та 

ефективно функціонувати на противагу новим загрозам та викликам, чи то 

осучаснюючи методи «традиційної» дипломатичної практики, чи то 

трансформуючи відносно нові методи публічної та культурної дипломатії, які 

сформувалися в середині ХХ ст., чи то використовуючи новітні практики на 

кшталт електронної чи іміджевої дипломатії тощо. 

 

3.1 Публічна та культурна дипломатія США 

 

У другій половині ХХ ст. арсенал дипломатичних методів оновився 

публічною та культурною дипломатією. З часу утворення перших спеціалізованих 

установ для здійснення цього виду діяльності окремі держави світу, і насамперед 

США, здійснюють публічну та культурну дипломатію як форму спілкування із 

широкою аудиторією, а не лише урядом певної країни. Наразі, як показує 

практика останніх десятиліть, обсяги культурних потоків та обмінів зростають, 
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що підвищує значення та необхідність здійснення культурної дипломатії для 

кожної держави, що прагне збереження власної культури, підвищення рівня 

обізнаності про неї у світі, а також загалом свого впливу на міжнародній арені. 

Культурною дипломатією не можуть нехтувати великі держави світу, оскільки 

вона є тим засобом, що в цілому позитивно сприймається іншими державами, а 

тому дозволяє здійснювати політичний вплив без негативної реакції контрагентів, 

але ще більш важливою вона є для середніх та малих держав, адже вона дозволяє 

компенсувати нестачу «жорсткої сили» – належної військової потуги чи 

можливості задіяння різноманітних форматів економічного тиску [23, c. 6]. 

Говорячи про публічну та культурну дипломатію США, одразу привертають 

увагу деякі специфічні особливості розуміння цих термінів у Сполучених Штатах, 

які одночасно і ускладнюють аналіз такої діяльності зовнішньополітичних органів 

США. Якщо, наприклад, у країнах Європи закордонна діяльність у сфері культури 

виділена як специфічний зовнішньополітичний метод, для здійснення якого 

створені органи, які лише його використанням і займаються – у Великій Британії, 

Німеччині, Іспанії існують, відповідно, Британська Рада, Гьоте Інститут, Інститут 

Сервантеса тощо, при чому, відмінності між країнами Європи проявляються 

переважно у підпорядкуванні та фінансуванні таких установ, то у дипломатичній 

практиці США, на офіційному рівні, не простежується формального 

відокремлення культурної дипломатії від публічної [343, p. 157-158]. 

Сполучені Штати не мають єдиної спеціалізованої та скоординованої 

системи зовнішніх органів для здійснення виключно культурної дипломатії – 

Інформаційне агентство США, яке припинило існувати як незалежна організація у 

1999 р., на яке найчастіше посилаються у даному контексті, здійснювало 

переважно публічну дипломатію, передаючи «послання» іншим державам через 

теле- та радіоканали, що входили до нього; USAID та Корпус миру, організації, 

які також відносяться до механізмів здійснення «м’якої сили» США, не є 

організаціями у сфері культури, надаючи свою допомогу іншим державам 

здебільшого у економічній та матеріально-технічній сфері [23, c. 6]. 
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Часто можна зустріти думки, що культурна дипломатія США здійснюється 

через американську масову культуру, що є концептуально невірним, а такі 

процеси не можна називати культурною дипломатією, адже дипломатія є саме 

сферою державної діяльності, а поширення американською культури 

здійснювалося і продовжує здійснюватися бізнесом та громадським сектором, без 

безпосередньої участі держави. Така ситуація може бути поясненою досить пізнім 

і специфічним набуттям державності США – у США ніколи не існувало 

міністерства культури, а культурна діяльність здійснювалася незалежно від 

держави. Відповідно, культурні заходи та програми США за кордоном 

здійснюються посольствами безпосередньо, або недержавними організаціями під 

патронатом і з повним або частковим фінансуванням Державним департаментом. 

Як вже було зазначено, у самій структурі Державного департаменту 

управління з освітніх та культурних справ підпорядковується першому 

заступнику Державного секретаря з публічної дипломатії та зв’язків із 

громадськістю, і основна його діяльність стосується саме міжнародних освітніх 

програм, які належать до публічної дипломатії. А у звіті дорадчої комісії з 

публічної дипломатії 2005 р. «Культурна дипломатія: наріжний камінь публічної 

дипломатії» [184] ці поняття вживаються у парі та, власне, поради щодо 

активізації культурної дипломатії США стосуються розвитку публічної 

дипломатії загалом: підвищення фінансування програм публічної дипломатії, 

збільшення кількості персоналу в цій сфері та покращення їхньої підготовки 

тощо. 

Таким чином, простежується, що уся культурна дипломатія США є власне 

невіддільною від публічної дипломатії. Хоча, на нашу думку, з теоретичної точки 

зору було б неправильно ототожнювати публічну та культурну дипломатію, 

оскільки публічна дипломатія є більш широким поняттям, адже включає вплив на 

громадську думку іншої держави усіма доступними методами, а не лише 

культурними засобами, однак, з огляду на практичну діяльність США у цьому 

напрямкі, у цьому розділі поняття «публічна дипломатія» включає також і 

культурну дипломатію. 
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Основною функцією публічної дипломатії є просування інтересів певної 

держави за кордоном, однак передусім не серед урядів, а серед громадськості 

іноземних держав. Із моменту самого виникнення поняття «публічна дипломатія», 

а введеним у науку воно було американським дипломатом Е.Галліоном у 1960-х 

рр., у розумінні свідомої активної діяльності з інформування іноземної 

громадськості щодо дій держави у внутрішній та зовнішній політиці, переважно з 

метою формування розуміння та, за можливості, сприятливого ставлення, 

найбільшою мірою воно було пов’язане із практикою Сполучених Штатів 

Америки [360]. У публічній дипломатії беруть участь офіційні посадові особи 

держави: президенти, провідні члени адміністрації, конгресмени, а також 

громадські діячі, відомі вчені, журналісти тощо. За їх виступами спостерігають 

мільйони людей у США та в усьому світі. Ще один приклад, близький до 

публічної дипломатії – започатковані ще президентом Ф.Рузвельтом звернення по 

радіо до американського народу кожної суботи, котрі адресувалися фактично не 

лише громадянам США, а й усьому світу [142, с. 250]. 

Започаткування публічної дипломатії Сполучених Штатів Америки 

пов’язане зі створенням у 1953 р. вже згаданого Інформаційного Агентства США, 

діяльність якого координувалася радником по зв’язкам із громадськістю 

Державного департаменту США [37, c. 212]. Станом на 1950-ті рр. Сполучені 

Штати сформулювали основні завдання публічної дипломатії, визначили ключові 

регіони та цільові аудиторії таких заходів. Так як цей історичний період припав на 

розпал «холодної війни», відповідно, уся діяльність Сполучених Штатів 

скеровувалася на протидію Радянському Союзу та «червоній загрозі» [16, c. 113]. 

Однак згодом, розгалужена міжнародна мережа радіо- і телемереж на інші 

(передусім, соціалістичні) країни, яка контролювалась вищезгаданим агентством, 

стала одним з найпотужніших засобів американської культурно-

пропагандистської політики, зокрема, на територію республік Радянського Союзу 

та країн соціалістичного табору – на Східну Європу транслювалися радіостанції 

«Свобода» та «Вільна Європа» з Мюнхена та Відня та менші радіостанції (напр., 

«Голос вільної Угорщини»). Створена під час «холодної війни», ця система 
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об’єднувала п’ять американських міжнародних трансляційних установ – Голос 

Америки (Voice of America), Світову мережу обслуговування телебачення та кіно 

(WorldNet Television and Film Service), Радіо і ТБ Марті (Radio and TV Marti) – які 

були частиною міжнародного трансляційного бюро (International Broadcast 

Bureau), і неприбуткові корпорації – Радіо «Вільна Європа» / Радіо «Свобода» 

(Radio Free Europe/Radio Liberty) та Радіо «Вільна Азія» (Radio Free Asia) [67, 

c. 146]. 

Так звана «кампанія правди» дозволила збільшити кількість незгодних із 

радянською політикою всередині блоку. Особливо активні зусилля щодо країн 

Східної Європи здійснювалися у напружені моменти в Угорщині у 1956 р. та у 

Чехії в 1968 р., а, з послаблення «залізної завіси», у 1980-х цей регіон став 

пріоритетом публічної дипломатії США [54]. 

Президент Рональд Рейган брав особисту участь у реорганізації та розвитку 

цієї важливої сфери зовнішньополітичної діяльності. У 1983 р. була проголошена 

перша «Програма демократичної та публічної дипломатії». Спеціальною 

директивою Президент США створив групу з координації діяльності усіх 

відомств та програм публічної дипломатії. Група діяла у складі Ради національної 

безпеки, під керівництвом радника Президента з національної безпеки, що 

свідчило про те величезне значення, яке надавав Р.Рейган цій сфері [142, с. 250]. 

Іншим основним методом публічної дипломатії на той час стали програми 

обмінів та візитів громадян іноземних держав (студентів, чиновників, військових 

тощо) до США, що охоплювали переважно країни Західної Європи. Меншою 

мірою програми публічної дипломатії охоплювали країни Близького та 

Середнього Сходу (зокрема, Іран), Індокитаю та Східної Азії (особливо Японію), 

Латинську Америку [21]. 

Цільова аудиторія включала три групи населення: 1) державні службовці, 

журналісти, редактори ЗМІ; 2) викладачі вузів та вчителі шкіл; 3) студенти. 

Загалом вони охоплювали дуже широке коло осіб, проте основний акцент США 

робили на роботі з молодими професіоналами (особливо у галузях політики і 

науки) та державними службовцями [21]. Поступово збільшувався відсоток 
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представників державних еліт, що брали участь у обмінах – це дозволяло 

створити коло осіб, впливових у цільових державах та лояльних до Америки, та, 

таким чином, убезпечити ці держави від прорадянських режимів. Мабуть, 

найвідомішою і наймасовішою серед проектів такого роду є Програма Фулбрайта, 

початок якої в 1946 р. ознаменував цілий етап в публічній дипломатії США і 

громадянському обміні. Згідно з цією програмою США надавали гранти для 

студентів, аспірантів, викладачів, адміністраторів і професіоналів для навчання і 

стажування в різних (передусім, американських) установах як для іноземців, так і 

для своїх громадян. За час існування цього проекту в ньому взяли участь понад 

264 тис. осіб (з яких 96 тис. американці і 168 тис. іноземці), при чому чимало 

колишніх учасників з часом стали лауреатами Нобелівської та Пулітцерівської 

премій, президентами і прем’єр-міністрами своїх країн, найвищими державними 

чиновниками, послами, професорами, суддями та відомими артистами [29, c. 12]. 

Нині ця програма діє в 140 країнах світу, на які щороку виділяється 4500 грантів 

(наприклад, в 2003 р. на реалізацію цієї програми Конгрес виділив 122,9 млн дол., 

до яких інші іноземні уряди додали ще 28 млн дол.). Окрім програми Фулбрайта, з 

1978 р. діє програма Хемфрі (обмін державними службовцями середнього рівня), 

з 1961 р. – програма міжнародних неофіційних візитів лідерів, програма Маскі, 

різні програми університетського обміну тощо [95, c. 31]. 

За деякими підрахунками, понад 250 відомих державних діячів із 82 країн 

світу, які обіймали найвищі урядові посади, мають американський диплом про 

освіту, зокрема Ж.Ширак – Президент Франції; А.Пачеко – Президент Коста-Ріки; 

К.Аннан – Генеральний секретар ООН (як і його попередник Б.Бутрос-Галі), 

М.Саакашвілі – Президент Грузії; В.Адамкус – Президент Литви; Н.Балгімбієв – 

Прем’єр-міністр Казахстану; Х.Солана – Генеральний секретар НАТО; Р.Проді – 

Прем’єр-міністр Італії; А.Фухіморі й А.Толедо – Президенти Перу; Г.Арройо, 

К.Акіно та Ф.Рамос – Президенти Філіппін та інші [95, c. 31]. 

У роки «холодної війни» США надавали організаційну і фінансову 

підтримку різноманітним програмам сприяння вивчення англійської мови за 

кордоном, оскільки знання останньої розглядалося як важлива передумова 
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поширення американського культурного впливу, залучення громадян інших 

держав до ознайомлення та сприйняття американських цінностей, підвищення 

ефективності культурної і політичної пропаганди. Відповідно, у всьому світі 

створювалися центри з допомоги вчителям англійської мови, що надавали 

навчальні аудіо, відео і друковані матеріали, бібліотеки, велися спеціальні радіо і 

телетрансляції [29, c. 13]. 

Окрім освітніх програм, тогочасна публічна дипломатія охоплювала й інші 

сфери. Державний департамент координував і спонсорував гастролі відомих 

музикантів за кордоном, які представляли США як державу із широкою та 

розвиненою культурою (наприклад, відомий американський співак та трубач 

Л.Армстронг був відомий як «посол джазу»), проводив виставки американського 

мистецтва, поширював журнали і книги з позитивною інформацією про Америку. 

У 1963 р. була започаткована програма «Мистецтво у посольствах», до якої 

залучили близько 180 американських посольств і консульств по всьому світу. 

Фактично було створено глобальний музейно-виставковий центр, в якому 

демонструвалися роботи з колекцій американських галерей, музеїв, корпорацій та 

приватних осіб [95, с. 31]. 

Активна діяльність та велика впливовість Інформаційного Агентства 

Сполучених Штатів дозволила, на нашу думку, вже у часи «холодної війни» 

виділити публічну дипломатію як окремий метод зовнішньої політики США, 

однак новий етап розвитку публічної дипломатії США починається у 1999 р. У 

цей рік Інформаційне Агентство США, яке успішно функціонувало з 1953 р., було 

ліквідоване, а його функції перебрав на себе заступник державного секретаря з 

публічної дипломатії та громадських справ, що, на нашу думку, свідчить про ще 

більше визнання важливості цього напряму [248]. Це було здійснено у рамках 

масштабної реорганізації зовнішньополітичного відомства. У Державному 

департаменті вперше було створено відділ публічної дипломатії та публічної 

політики, до складу якого було переведено управління освітніх і культурних 

справ та управління міжнародних інформаційних програм. У відповідності до цієї 
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реорганізації було створено самостійну структуру, до складу якої увійшли 

вищезгадані радіо- та телеканали [142, с. 250]. 

Згідно з інформацією, що подається Державним департаментом США, 

заступник державного секретаря забезпечує здійснення публічної дипломатії, що 

включає у себе комунікацію зі світовою громадськістю, культурні програми, 

академічні гранти, освітні обміни та ідеологічну боротьбу зі світовим тероризмом. 

Заступник державного секретаря очолює три управління у складі Державного 

департаменту – з освітніх та культурних справ, зв’язків із громадськістю, та 

міжнародних інформаційних програм, крім того, окремий відділ політики, 

планування та ресурсів та дорадчу комісію з публічної дипломатії, а також бере 

участь у розробці зовнішньої політики [348]. 

Важлива частина функцій, що раніше виконувалися посольствами та 

іншими органами, наприклад підтримка веб-сайтів посольств та наповнення їх 

змістом, публікація друкованих видань для країн перебування їх мовою (більше 

40-50 видань на рік у більш ніж 140 країнах) тощо, нині покладено на апарат 

заступника державного секретаря [23, c. 6]. Іншими методами публічної 

дипломатії США, відповідальність за які також покладена на заступника 

державного секретаря, є різноманітні програми обміну, при чому як для 

відвідування іноземцями Сполучених Штатів, так і для візитів американських 

спеціалістів за кордон – щорічно більш ніж 1300 американських експертів з різних 

питань проводять лекції за кордоном за рахунок та за підтримки Державного 

департаменту [348]. 

Працівники апарату заступника державного секретаря з публічної 

дипломатії, які займаються цими програмами є професійними дипломатами, вони 

працюють більш ніж у 20 американських посольствах за кордоном, виключно з 

метою інформування місцевої громадськості про такі програми обміну [348]. Крім 

того ці структури здійснюють нагляд та підтримку автономних урядових структур 

та неурядових організацій, що є особливо важливо з огляду на негативне 

ставлення у деяких державах до американської влади. Прикладами таких 

організацій є USAID, Корпус миру, Теле-радіо агентство США, Дипломатичний 
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центр США тощо [142, с. 250]. Переліченою є лише незначна частина важливої 

діяльності заступника державного секретаря з публічної дипломатії та 

громадських справ та його підлеглих, однак цих прикладів уже достатньо для 

розуміння важливості ролі публічної дипломатії США. 

Велика кількість американських та інших експертів наголошує на тому, що 

після закінчення «холодної війни» стан справ у публічній дипломатії США 

суттєво погіршився. Наприклад, протягом 1995-2001 рр. фінансування програм 

обмінів скоротилося на 30%, а кількість їх учасників зменшилася з 45 до 29 тис. 

осіб [126]. Ще більше скоротилося фінансування культурних проектів за час 

перебування при владі Дж.Буша-молодшого, адміністрація якого спиралася 

здебільшого на «жорстку силу», і Сполученим Штатам досі не вдалося повністю 

компенсувати таку негативну тенденцію щодо фінансування. Нестача коштів, 

поруч із міркуваннями безпеки, які стали особливо актуальними після 11 вересня, 

2001 р., змусили посольства закрити ряд установ, відкритих для громадськості 

країн перебування, що, на жаль, мало незаплановані наслідки, оскільки 

продемонструвало певну закритість США. Іншими проблемами, з якими 

зіштовхнулися Сполучені Штати у сфері публічної дипломатії, були недостатня 

кількість персоналу та нестача часу для виконання обов’язків у сфері публічної 

дипломатії, незнання місцевих мов, потреба балансу між вимогами безпеки і 

відкритістю для публіки [23, c. 8]. 

Якщо проблема із знанням місцевих мов персоналом посольств вирішується 

мовними курсами у згаданому Інституті закордонної служби, і, у переважній 

більшості, дипломатичні службовці перед направленням за кордон володіють 

місцевими мовами, принаймні на базовому рівні, то питання кадрового 

забезпечення лежать у площині рішень політичного керівництва США. Після 

входження Інформаційного Агентства США до складу Державного департаменту, 

фактично культурна діяльність здійснюється окремими відділами посольств. І 

навіть, якщо такий відділ очолюється дипломатом високого рангу, наприклад 

радником, зазвичай на нього покладаються й інші безпосередні обов’язки, які, як 

правило, переважають. Тому реальну діяльність з культурного напряму 
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здійснюють, у низці випадків, досить недосвідчені молоді дипломати, а укупі з 

недоукомплектованістю персоналу посольств з цього напряму, це має дуже 

негативні наслідки [182]. Наприклад, у 2005 р., близько 15% посад, пов’язаних з 

публічною дипломатією, були вакантними [115, с. 30]. Наприклад, досить велике 

посольство США в Україні має у своєму складі Відділ преси, освіти і культури, до 

якого входить три дипломатичні службовці: радника з питань преси, освіти та 

культури, прес-аташе та аташе з питань культури, при чому остання посада була 

вакантною протягом 2013-2014 рр. [50]. Саме це є причиною того, що деякі 

американські експерти вважають, що США було б доречно звернутися до 

прикладу провідних європейських країн зі здійснення культурної дипломатії, і 

відокремити її від публічної дипломатії та роботи посольств загалом [182]. 

Питання забезпечення безпеки американських посольств у контексті 

концепції «м’якої сили» має особливе значення, адже демонструє дискусію між 

науковцями, а також практиками дипломатичної діяльності, яка не є характерною 

для жодної іншої країни світу. Вперше такі дискусії виникли у 1985 р. у зв’язку із 

затвердженням перших безпекових правил до будівництва дипломатичних 

представництв США після нападів на посольства у Лівані та Кувейті у 1983 р., 

однак вони вчергове поновлювалися після вибухів у посольствах США у Кенії та 

Танзанії [21], потім після 11 вересня 2001 р., і врешті у 2012 р. після нападів на 

посольство США в Єгипті та консульство у Бенгазі (Лівія), у ході якого було 

вбито посла у Лівії К.Дж.Стівенса [17, c. 69]. Наразі, прийняті правила з безпеки є 

досить жорсткими, і Дорадча комісія з публічної дипломатії з 1985 р. у своїх 

доповідях послідовно виступає за їхню зміну, а у 2009 р. комітет з закордонних 

справ Сенату також ухвалив доповідь, яка визнає перешкоджання публічній 

дипломатії США з боку таких правил [310]. У Чотирьохрічному огляді дипломатії 

та розвитку 2015 р. було зазначено, що керівництво Державного департаменту 

збирається провести переговори із Конгресом та народом Сполучених Штатів 

щодо можливості ухвалення нового більш гнучкого та адаптованого до різних 

умов підходу до забезпечення безпеки посольств та дипломатичного персоналу, 
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що не перешкоджатиме ефективному здійсненню публічної дипломатії США, 

однак наразі дискусії тривають [194]. 

Зрозуміло, що забезпечення фізичної безпеки посольств та інших 

представництв будь-якої країни є важливою умовою їхнього ефективного 

функціонування, однак, з іншого боку, максимально широке охоплення 

публічною дипломатією громадськості іноземної держави потребує достатньо 

вільного доступу до приміщень дипломатичних представництв. Саме тому деякі 

практики та дослідники дипломатії США критикують надмірну захищеність 

посольств, порівнюючи їх із фортецями, і суперечливість їхнього зовнішнього 

вигляду і режиму доступу із образом власної максимальної відкритості світу, який 

Сполучені Штати намагаються поширювати у світі. Наприклад, на думку С.Волта, 

нинішні американські «посольства-фортеці» демонструють поєднання сили та 

параної, замість демократичності, відкритості та доброзичливості, як хотілося б 

самим американцям [355]. 

Стаття у журналі «Економіст», присвячена будівництву нових посольств 

США, мала назву «Спершу викопати рів». На думку автора статті, 

М.Макдональда, у той час як розумні й енергійні американські дипломати 

намагаються виконувати свою роботу за кордоном, як убитий у Лівії посол 

К.Дж.Стівенс, – страшні будівлі їх посольств часто працюють проти них [279]. 

Ф.Джиральді також вважає, наводячи приклад К.Дж.Стівенса, що забезпечити 

абсолютну безпеку активного посла просто неможливо, а посол, який ховається за 

стінами свого посольства, не може бути ефективним [338]. 

Показовим є приклад нового посольства США у Києві, яке почало 

функціонувати з січня 2012 р. Комплекс вартістю 247 млн доларів [145] 

відповідає усім вимогам безпеки посольств, окрім того має штат морських 

піхотинців США, розміри якого не оголошуються, але за словами речника 

посольства «є достатнім». Загалом, українські журналісти, як і їхні закордонні 

колеги, наголошували на високому рівні захищеності американського посольства 

і, у той же час, на його «негостинності», навіть у державі із досить безпечними 

умовами [88]. 
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Таким чином, спроби максимально убезпечити посольства можуть бути 

навіть контрпродуктивними у контексті «м’якої сили» держави, якщо збитки її 

образу в світі, як через візуально неприємний зовнішній дизайн будівлі 

посольства, так і через вужчу місцеву громадськість, яка ознайомиться із 

програмами публічної дипломатії, переважають шкоду, яку могли б завдати 

екстремісти трохи менш укріпленому дипломатичному представництву. Але і за 

таких умов діяльності, наразі американська публічна дипломатія залишається 

успішною [17, c. 71]. 

Державний департамент намагається компенсувати нестачу публічної 

відкритості рядом ініціатив, включно із створенням окремих інформаційних 

центрів та використанням приміщень, що не належать посольствам, та 

розширюючи кількість спікерів як від посольств, так і від громадського сектору 

США, які публічно виступають поза межами посольств [114, c. 12]. Наприклад, у 

Києві у 2015 р. було відкрито «Американський дім» – культурний центр США, 

передбачений як основне джерело інформації про американську культуру, освіту 

та суспільство в Україні, який у рік відкриття знаходився на першому місці у 

категорії американських культурних представництв із найбільшою фінансовою 

підтримкою із федерального бюджету – від 177 до 750 тис доларів [175], хоча 

точна сума і його подальше фінансування невідомі. Якщо посольство залишається 

закритим для широкого загалу та переважно не проводить публічних заходів, то 

такого роду заклади, фінансовані та підтримувані Державним департаментом, 

регулярно проводять лекції, виставки, дискусії та інші заходи, доступ до яких є 

відкритим для більшості громадян. 

Наразі Сполучені Штати володіють розгалуженою системою із 715 

культурних представництв США у 153 країнах світу або, як їх офіційно називають 

у США, «американських просторів». Втім ця система має свою ієрархію із 

відмінностями у діяльності та підпорядкуванні: лише 17% із них контролюються 

американським урядом – це 32 «американські центри» та 87 інформаційно-

ресурсних центрів. «Американський дім» у Києві входить до числа 32 

«американських центрів», тобто, фізично відокремлених від посольств, однак на 
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100% фінансованих та контрольованих Державним департаментом культурних 

представництв США. Персонал американських центрів складається із працівників 

дипломатичної місії та найнятого урядом США персоналу, а його діяльність 

координується дипломатом, відповідальним за публічну дипломатію, в Україні – 

це радник з питань преси, освіти та культури. Зазвичай, у таких закладах 

проводять широке коло заходів публічної дипломатії США – від культурних, 

мистецьких, освітніх та інформаційних про можливості навчання у США, до 

лекцій американських спікерів, конференції та форумів, також зазвичай вони 

мають бібліотеку та доступ до американських наукових баз даних тощо. Такі 

заклади є пріоритетними, оскільки вони мають власний режим роботи і не 

залежать від режиму роботи чи заходів безпеки у посольстві чи консульстві США 

[310]. 

Наступна категорія американських просторів включає 87 інформаційно-

ресурсних центрів, діяльність яких є в цілому аналогічною американським 

центрам, але вони є меншими за розмірами та діють при посольствах, 

консульствах та інших офіційних представництвах США. Вони також є 

відкритими для громадськості, але, унаслідок більш суворих процедур допуску, 

кількість їх відвідувачів у шість разів менша ніж у 32 американських центрів. 

Насправді, загальна кількість інформаційно-ресурсних центрів США дещо 

більша, але 37 таких закладів працює у режимі попереднього запису і наразі 

проводиться аналіз їхньої роботи з метою закриття неефективних. Окрім того такі 

представництва США також суттєво постраждали внаслідок скорочення 

фінансування: з 2004 р. вже було закрито 61 інформаційно-ресурсний центр. За 

той же період, 8 американських центрів було переміщено до приміщень посольств 

і перетворено на інформаційно-ресурсні центри, а у найближчі роки планується 

аналогічне переміщення ще 21 американського центру (у тому числі у Єрусалимі, 

Мехіко, Шанхаї) з огляду на міркування безпеки та будівництво нових приміщень 

для дипломатичних представництв, що також може загрожувати пониженням 

їхнього рівня і погіршенням культурного представництва США у відповідних 

державах [310]. Тож наразі спостерігається тенденція до переважаючого 
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здійснення такої діяльності через партнерські центри інших країн, а тому успіх 

цього напряму публічної дипломатії США великою мірою залежить від 

прихильності приймаючої сторони. 

Інші 83% американських просторів за кордоном, які не контролюються 

урядом США, припадають на 117 двонаціональних центрів та 479 «американських 

куточків». Це партнерські центри, які діють при установах та організаціях у країні 

перебування за згодою США і можуть отримувати повне чи часткове 

фінансування з федерального бюджету США або матеріально-технічну допомогу. 

Двонаціональні центри переважно є приватними автономними та неприбутковими 

організаціями, створеними за угодою між урядом США та приймаючої держави. 

Часто вони мають власне фінансове забезпечення, надаючи послуги із платного 

навчання англійській мові. 10 таких установ розташовані у Європі, решта – у 

великих містах Центральної та Південної Америки. Окрім навчання англійській 

мові, вони також проводять публічні заходи, переважно освітнього характеру, 

мають бібліотеки та доступ до інформаційних ресурсів Державного департаменту 

[310]. 

Специфіка американських куточків полягає у тому, що вони є переважно 

місцем поширення матеріалів про США, переважно друкованих, хоча нерідко це 

включає і можливість доступу до мультимедійних та інтернет-ресурсів та 

американських баз даних. Зазвичай такі центри знаходяться у бібліотеках або 

університетах приймаючої країни, а керівництво центром та фінансування його 

діяльності здійснюється цією ж установою [310]. Прикладом такого 

представлення США в Україні є програма «Вікно в Америку» на основі 

партнерства між американським урядом та українськими бібліотеками, що 

підтримується відділом преси, освіти та культури Посольства США. У рамках 

програми створено Американську бібліотеку в Києві та 29 центрів «Вікно в 

Америку» у бібліотеках різних областей України, включно із п’ятьма центрами 

«Вікно в Америку для майбутніх лідерів». Державний департамент США 

фінансує відкриття та обладнання таких центрів, надає англомовну літературу та 

інформаційні матеріали про США, тоді як персонал та фінансування самих 
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бібліотек залишається українським. Окрім безпосереднього доступу до матеріалів 

такі центри проводять публічні заходи із американськими спікерами або на 

тематику, пов’язану із США, та сприяють вивченню англійської мови [363]. 

Загалом, такий підхід є доречним у країнах, де громадськість негативно 

налаштована до США, а відкриття американського центру або його відвідування 

населенням може викликати небезпеку, або якщо це є недоцільним із фінансової 

точки зору – наприклад, в Україні США не можуть охопити всю територію країни 

публічними заходами без сприяння української сторони через програму «Вікно в 

Америку». Партнерські простори із двох вищезгаданих категорій є важливою 

альтернативою центрам, якими керує Державний департамент, однак вони є 

обмеженими як ресурсами, так і інтересами приймаючої сторони, яка далеко не 

завжди може хотіти, щоб її громадськість бачила сприяння зовнішній політиці 

Сполучених Штатів. 

Іншим напрямом діяльності Державного департаменту в умовах 

неможливості забезпечення широкого доступу громадськості до дипломатичних 

представництв США та заходів, які вони проводять, є створення неформальних 

груп та громадських організацій із лояльних до США лідерів думок із інших 

країн. Прикладом цього є ініціатива 2012 р. зі створення молодіжних рад при 

посольствах США. Загалом у світі було створено 65 таких молодіжних рад, кожна 

з яких була неформальним об’єднанням 20-50 молодих людей, активних у своїх 

суспільствах із постійним контактом із посольством США. На такі ради 

покладено три основні функції: представницька – оскільки більшість із учасників 

є делегованими від молодіжних організацій чи рухів, вони можуть представляти 

позицію молоді власної держави щодо актуальних подій як у власній державі, так 

і у зовнішній політиці США, часто підняті молодіжною радою питання 

американські дипломати США порушують у своїй комунікації із урядами 

відповідних країн; дорадча – молодіжні ради, краще знаючи власну цільову 

аудиторію, виробляють рекомендації для відповідного посольства та США 

загалом як більш ефективно комунікувати із молоддю, які програми та ініціативи 

будуть їй більш цікавою тощо; організаційна – посольства надають незначне 
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фінансування та організаційну підтримку власним заходам молодіжної ради, якщо 

вони не суперечать політиці та принципам США, наприклад, направляють 

американських спікерів цікавих молоді відповідної держави, при цьому такі 

заходи також безпосередньо не асоціюються із посольством чи зовнішньою 

політикою загалом, що дозволяє залучати і негативніше налаштовану аудиторію. 

Так, наприклад, молодіжна рада посольства США у Алжирі проводила тренінги 

для молоді на тему написання резюме та проходження співбесід при 

працевлаштуванні; у Мадагаскарі – провела соціологічне опитування на тему 

етичної політики та склали кодекс етики політика; у Мексиці – проводила бесіди 

із проблемними підлітками щоб переконати їх не приєднуватися до бандитських 

угруповань [365]. Молодіжна рада посольства США в Україні також була досить 

активною у організації освітніх заходів, під час Революції Гідності та із початком 

проведення АТО на Сході України декілька разів представляла позицію молоді 

щодо цих подій послу, а у 2015-2016 рр. проводила екскурсії Майданом для 

високопосадовців США, зокрема для лідера демократичної партії у Палаті 

представників Н.Пелосі [364]. Із 2017 р. інформація про діяльність молодіжних 

рад на сайті Державного департаменту відсутня і подальша доля цієї ініціативи 

невідома. 

Коло організацій, заснований за сприяння Державного департаменту, не 

обмежується молодіжними радами при посольствах, також активно створюються 

асоціації випускників різних американських освітніх програм. Наприклад, в 

Україні випускники Програми імені Фулбрайта заснували у 1999 р. «Українське 

Фулбрайтівське товариство», що сприяє обміну між учасниками досвідом, 

отриманим під час перебування у Сполучених Штатах. Організація проводить 

конференції, семінари та круглі столи щодо різних аспектів життя у Сполучених 

Штатах, а також інформаційні зустрічі спрямовані на поширення інформації про 

програму, також сприяє публікації наукових праць та досліджень, здійснених у 

Сполучених Штатах чи про цю державу, при цьому фінансування надає 

Державний департамент [13]. Додатково, у 2013 р. було засновано громадську 

благодійну організацію «Українське Фулбрайтівське Коло», яка сприяє реалізації 
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спільних академічних, освітніх, культурних та соціальних проектів випускниками 

програми обміну [120]. 

Аналогічні асоціації випускників є у багатьох інших американських 

програм обміну та освіти, при чому всі вони об’єднані разом у єдину всесвітню 

Асоціацію випускників програм обмінів США, діяльність якої координується 

управліннями з освітніх та культурних зв’язків Державного департаменту США. 

Участь у асоціації дозволяє її учасникам відвідувати ексклюзивні заходи, брати 

участь у конкурсах проектів за визначеними напрямами та отримувати гранти на 

фінансування таких проектів [232]. Фактично, використовуючи згадані громадські 

організації та неформальні групи, Сполучені Штати за відносно невеликі кошти, 

якщо не враховувати попередні витрати на проведення самих програм обміну, 

мають можливість утримувати розгалужену мережу лідерів думок, які безоплатно 

пропагують цінності США, розповідають про життя у цій державі та поширюють 

інформацію про ті програми, у яких вони брали участь. Така інформація 

суспільством сприймається як більш достовірна і не може викликати таку 

недовіру, яка могла б виникнути при розповіді цієї ж інформації працівником 

посольства США. 

Загалом, Сполучені Штати володіють значними фінансовими ресурсами, що 

дозволяє тримати значний штат працівників посольств та здійснювати належне 

фінансування публічної дипломатії США загалом, зокрема і культурних програм 

Державного департаменту, американська ж масова культура (кіно, музика, 

мистецтво) поширюється у світі незалежно від дій держави, тому немає значної 

необхідності просувати її за кордоном ще й через дипломатичні канали; 

англійська мова є, імовірно, найпоширенішою у світі, тому її викладання за 

кордоном також не є пріоритетом американської публічної дипломатії, за 

виключенням існування програм тренінгів для викладачів англійської мови за 

кордоном [23, c. 7]. 

Головними причинами успіху публічної дипломатії США можна виділити 

такі: по-перше, її метою є не вирішення практичних поточних проблем, скоріше 

вона є превентивним механізмом – покращуючи ставлення нинішньої молоді 
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інших країн до своєї держави, Державний департамент прагне отримати політичні 

дивіденди у майбутньому; по-друге, до здійснення програм публічної дипломатії 

США залучається велика кількість неурядових організацій, які завдяки своїй 

формальній незалежності від влади мають вищий рівень довіри серед іноземних 

громадян, їхня діяльність жодною мірою не вважається безпосередньо пов’язаною 

із зовнішньою політикою Сполучених Штатів [65]. 

 

3.2 Електронна дипломатія США 

 

Однією з найновіших практик реалізації дипломатичного компонента 

«м’якої сили» є електронна дипломатія. Цей метод походить передусім із 

публічної дипломатії, оскільки початково його функція полягала у донесенні 

повідомлень публічної дипломатії через інтернет-платформи, однак поступово 

електронна дипломатія переросла це єдине застосування і почала проявлятися у 

значно ширшому колі питань. Наразі, саме по собі активне використання 

електронної дипломатії, включно із перенесенням її досягнень у нові площини 

(від архівів та управління персоналом аж до формування зовнішньополітичного 

курсу держави), вже свідчить про інноваційність держави та посилює її «м’яку 

силу». 

За свою історію відомства закордонних справ пережили декілька 

технологічно-комунікаційних революцій, включаючи появу телеграфу, зростання 

значення міжнародного теле- та радіомовлення, електронної пошти та інтернету. 

Наразі, коли значна частина міністерств ще не встигла пристосовуватися до 

наслідків останніх проривів у комунікаційних технологіях, насувається вже нова 

«революція» – поява електронної дипломатії. Повільні темпи адаптації багатьох 

відомств закордонних справ до електронної дипломатії свідчать передусім про 

значний ступінь невпевненості та невизначеності щодо електронної дипломатії, 

нерозуміння для чого вона може використовуватися та на скільки глибоко 

проникатиме її вплив. 
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На думку низки дослідників [57], такий стан справ відбивається у все ще 

досить вільному поводженні з термінологією, що стосується застосування мережі 

інтернет для зовнішньополітичних потреб. Обмеженість певних дослідників 

рамками публічної дипломатії чи надання переваги певним об’єктам режиму 

онлайн впливає на використання конкретних термінів і на їх інтерпретацію, а 

вживаними у наукових колах є і «цифрова дипломатія» (digital diplomacy), і 

«мережева дипломатія» (net diplomacy), і «дипломатія Web 2.0» з їх різними 

варіаціями (public diplomacy Web 2.0, Internet diplomacy) тощо. Серед публіцистів 

популярним стає термін «Твіттер-дипломатія». У результаті, під один і той же 

термін різними експертами часто підганяється різне розуміння без особливої 

ув’язки з офіційними роз’ясненнями комплексного і детального характеру. 

Поняття «електронна дипломатія» почало вживатися на рівні 

зовнішньополітичних відомств з 2001 року, після опублікування звіту 

Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої 

Британії (FCO) «Електронна дипломатія: стратегія FCO з е-бізнесу» [193], однак 

широкого поширення у Сполучених Штатах, замість поняття «цифрова 

дипломатія», воно набуло навесні 2012 р. із виходом праці запрошеного 

американським Інститутом Брукінгса співробітника австралійського Інституту 

Лові Ф.Хансона «Електронна революція і Державний департамент: поширення Е-

дипломатії» [217]. Разом із тим, навіть Ф.Хансон, володіючи значним обсягом 

знань та даних щодо позицій та заяв представників Державного департаменту 

США з приводу електронної дипломатії, змушений обмежитися, за його ж 

висловлюванням, «робочим визначенням поняття»: «використання глобальної 

мережі та інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення 

дипломатичних цілей», при цьому воно тісно переплітається із поняттям 

«цифрової сили» Дж.С.Ная [286], як одне з її виражень. Це визначення є досить 

широким і намагається уникнути звуження електронної дипломатії тільки до 

роботи з соціальними медіа. Електронна дипломатія є однією з найновіших 

методик, привнесених технологічною революцією, яка обумовлена появою 

мережевих технологій та оцифровкою практично всіх даних [77]. Дещо пізніше на 
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одному з профільних сайтів (techopedia.com) електронна дипломатія була 

визначена як «діяльність з метою досягнення дипломатичних цілей через 

використання ресурсу інтернет, соціальних мереж та комунікаційних технологій в 

цілому» [57]. 

Власне, наразі саме Державний департамент США став провідним актором 

у сфері електронної дипломатії: в центральних установах працює більше 150 осіб 

персоналу на повний робочий день на 25 різних адміністративних посадах. Більше 

900 осіб, окрім виконання своїх основних функцій, певною мірою пов’язані зі 

сферою електронної дипломатії у місіях США за кордоном, що може 

прирівнятися приблизно до 175 осіб персоналу, зайнятого повний робочий день 

[217]. 

Електронна дипломатія як діяльність у специфічному самостійному 

середовищі, найбільшою мірою змінює метод, від якого вона походить, – 

публічну дипломатію – вона все більшою мірою переходить до мережі інтернет, 

одночасно впливаючи і на засоби її здійснення, і на відповідальні за неї 

адміністративні одиниці. Підтримувати контакт з аудиторією, яка все більшою 

мірою переходить до мережі інтернет, а також використовувати нові 

комунікаційні засоби для поширення ключових повідомлень і впливати на 

основні інтернет-авторитети – є життєво важливим для американської дипломатії. 

Соціальні медіа та соціальні мережі ще більше змінили основні правила 

здійснення публічної дипломатії. Якщо у минулому компетентний дипломат був 

здатний поширити своє повідомлення серед кількох сотень чи, можливо, тисячі 

людей, у рідкісному випадку повідомлення через газети, радіо і телебачення 

досягали сотень тисяч чи мільйонів осіб, то зараз, як згадувалося у підрозділі про 

публічну та культурну дипломатію, США завдяки більш ніж 600 електронним 

платформам та сторінкам у соціальних мережах володіють справжньою «медіа-

імперією», що використовується як для збору інформації, так і для її поширення, 

напряму охоплюючи аудиторію більше 8 млн осіб, що переважає охоплення 10 

найбільших американських газет [77]. 
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Достатньо навести приклад лише однієї із популярних нині платформ – 

мікроблог «Твіттер», що дозволяє користувачам публічно відправляти короткі 

текстові замітки (до 140 символів). За опитуванням 2010 р. більше 175 млн 

користувачів по всьому світу вважали сервіс «Твіттер» найкращим способом для 

швидкого спілкування. Серед них зустрічаються і світові лідери, не випадково 

досить вживаним є поняття «твіттер-дипломатія», хоча наукових підстав для його 

відокремлення від електронної дипломатії немає [24, c. 157]. Президент Б.Обама, 

наприклад, ще у 2010 р. мав 5,5 млн підписників, а станом на початок 2017 р. він 

знаходився на третьому місці в світі за популярністю (після зірок шоу-бізнесу), 

маючи більше 85 млн підписників, включно із більшістю лідерів інших держав. 

Сервіс передбачає і можливість відправлення особистих повідомлень, тому 

визнаючи важливість цього засобу комунікації Б.Обама жартома зазначав, що «це 

кінець червоним телефонам, біля яких ми проводили стільки часу» [104]. 

З наукової точки зору, не менш цікавим за «Твіттер» Президента Б.Обами 

був приклад персональної сторінки у мікроблозі Посла США в Україні у 2013-

2016 рр. Дж.Пайєтта, хоч він і не володів такою увагою громадськості. Станом на 

липень 2016 р., коли закінчилися його повноваження як посла в Україні, цей 

обліковий запис мав близько 150 тис. підписників, що відносно небагато для 

українського сегменту «Твіттера», та майже 38 тис. повідомлень [24, c. 158]. 

Огляд повідомлень демонструє, що сторінка великою мірою використовувалася 

для інформування підписників про офіційні заяви США, на які аудиторія могла 

інакшим чином не звернути увагу, поширення раніше оприлюднених позицій 

високопосадовців – фактично, «Твіттер» виконував функцію інформаційного 

ресурсу. Також під час «Революції гідності» в Україні «Твіттер» посла розміщав 

фото та відео матеріали з місця подій, таким чином виражаючи свою підтримку 

протестувальникам та оперативно повідомляючи іноземну громадськість про 

перебіг подій [368]. Показово, що іноді трапляються випадки, коли повідомлення 

у «Твіттері» випереджають офіційну реакцію держави: вже о 8 ранку 30 

листопада 2013 р. (на ранок після розгону «Майдану») посол Дж.Паятт написав на 

своїй сторінці, що «засуджує насилля проти мирних демонстрантів». Офіційні 
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заяви Державного департаменту США були оприлюднені дещо пізніше того ж 

дня, але позиція, висловлена на сторінці посла, не суперечила їм [87]. 

Велике значення зберігають і відносно традиційні платформи, які є у 

арсеналі усіх країн світу – веб-сайти зовнішньополітичних відомств та 

дипломатичних представництв. Наприклад, за 2013 р. веб-сайт Державного 

департаменту мав рекордні на той момент 29 млн відвідувачів і ще 0,6 млн 

відвідувачів його версії для мобільних пристрої внаслідок його спрощення та 

підвищення доступності для користувачів [265]. 

Такої модернізації дуже швидко стали потребувати також інші офіційні 

інтернет-ресурси. Саме тому в 2011 р. Державний департамент згорнув роботу 

найбільшого інформаційного порталу America.gov, запущеного у 2008 р. як єдиної 

платформи поширення офіційної інформації про Сполучені Штати та їх політику, 

плануючи замінити його на більш функціональні та різноманітні за наповненням 

платформи. За словами тодішнього очільника управління з міжнародних 

інформаційних програм Д.МакІннеса, нова парадигма має полягати у тому, «що 

не люди відвідують вас, а ви повинні іти до людей» [173]. 

На заміну застарілого єдиного порталу у 2015 р. було створено новий – 

ShareAmerica (share.america.gov), більш придатний до мультимедійного контенту 

та інтерактивної взаємодії із відвідувачами. Назва порталу походить від слова 

«поширювати», що засвідчує адаптованість його контенту до поширення у 

соціальних мережах. Цей портал направлений на поширення інформації про 

Сполучені Штати, їхню внутрішню та зовнішню політику та, зокрема, про 

програми публічної дипломатії, вісьмома мовами, окрім англійської – арабською, 

іспанською, французькою, португальською, китайською, російською та урду, щоб 

охопити ключові світові аудиторії. Окрім цього, пов’язаність із соціальними 

мережами дозволяє відвідувачам реагувати на інформацію, поширену порталом, 

коментувати її та отримувати живі відповіді на додаткові запитання, таким чином, 

вдається перетворити відвідувачів із читачів та пасивних отримувачів інформації 

на активних співрозмовників, які ведуть діалог із урядом Сполучених Штатів, а 

отже досягається більш глибоке залучення аудиторії. Наразі, порталу вдалося 
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досягнути показника у 3,8 млн унікальних закордонних відвідувань, при чому, 

більшість із них надходить із іспаномовних країн Західної півкулі та країн 

Південної Азії, зокрема Бангладешу, Непалу та Пакистану. 

При здійсненні інформаційних кампаній, які Сполучені Штати проводять у 

країнах, де вже запущена робота порталу ShareAmerica, США пов’язують 

розміщену інформацію із розширеними статтями на порталі. Наприклад, у 2016 р. 

проводилася кампанія #ThisIsPakistan, у рамках якої працівники посольства США 

поширювали інформацію про те, що їм подобалося у культурі Пакистану, 

набравши загалом більше 10 млн переглядів та 55 тис поширень. При цьому статті 

на порталі, пов’язані із такими постами у соціальних мережах, отримували 

додатково від 300 до 2 тис переглядів. 

У згаданому управлінні з міжнародних інформаційних програм є окремий 

відділ дизайну, відповідальний за вироблення одноманітного зовнішнього 

вигляду інтернет-ресурсів Державного департаменту, включно із веб-сайтами 

окремих дипломатичних представництв, та встановлення єдиних стандартів їх 

наповнення та взаємодії із користувачами, що сприяє зручності пошуку 

інформації та пізнаваності таких ресурсів. Щороку веб-сайт Державного 

департаменту та пов’язана із ним мережа із 450 веб-сайтів посольств та 

консульств США на 69 мовах мають більше 150 млн відвідувань та 600 млн 

переглядів їх сторінок [175]. 

Загалом, управління з міжнародних інформаційних програм Державного 

департаменту США розпоряджається значними фінансовими ресурсами, які 

щороку дещо зростають: якщо у 2014 р. фінансування було на рівні 48,12 млн 

доларів, то у 2015 – 66,61 млн, у 2016 – 67,25 млн, і у 2017 – 68,45 млн. При чому 

більше половини цього бюджету іде на підтримку та розвиток платформ для 

комунікації із закордонною громадськістю: 34,1 млн, 36,1 млн та 39 млн доларів у 

2015, 2016 і 2017 рр. відповідно [175]. 

У 2015 р. згадане управління почало чергову модернізацію інтернет-

інфраструктури, включно із зміною дизайну та підвищення зручності 

користування для громадян США та іноземців. У рамках модернізації було 
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впроваджено нову систему управління контентом із відкритим кодом для усіх 

веб-ресурсів Державного департаменту, що дозволило на 66% збільшити 

швидкість створення і завантаження нових сторінок, і тепер новини та оновлення 

можуть бути розміщені працівниками відомства за 20 хв. після отримання, у тому 

числі з мобільних пристроїв, а отже помітне зростання оперативності та 

швидкості реагування на події, що особливо важливо у кризові періоди. Веб-сайти 

посольств і консульств США також зазнали зміни із основним акцентом 

зробленим на єдиному цілісному представленні відносин Сполучених Штатів із 

відповідною країною. Іншою головною поставленою вимогою була оптимізація 

для полегшення доступу з мобільних пристроїв і результативність за цим 

напрямом була продемонстрована підвищенням відвідуваності відповідних 

ресурсів з мобільних телефонів, планшетів та соціальних мереж. Наприклад, 

відвідування посольства США у Німеччині зросло на 63% зі смартфонів та на 92% 

з планшетів, а у Чехії трафік відповідних сторінок із соціальних мереж зріс на 

102%. В середньому, відвідування нових веб-сайтів Державного департаменту 

зросло на 93%, а сторінок місцевою мовою – на 209%. Користувачам стало легше 

знаходити потрібні сторінки через пошукові машини і пошуковий трафік зріс на 

125%. Шляхом об’єднання, окремих до цього, сайтів посольств, консульств та їх 

сайтів місцевою мовою вдалося на 70% скоротити необхідну інтернет-

інфраструктуру. Переміщення веб-ресурсів на нову платформу тривало до 

початку 2017 р., втім, і таке оновлення звісно не є остаточним з огляду на 

розвиток нових технологій і Державний департамент постійно збирає відгуки 

користувачів та персоналу задля подальшого покращення [175]. 

Окрім цього електронна дипломатія передбачає також існування платформ, 

безпосередньо не пов’язаних із мережею інтернет. Наприклад, у країнах із 

меншою кількістю користувачів мережі використовуються SMS-повідомлення. 

Так, у Мексиці, разом із урядом цієї країни та неурядовими організаціями, США 

створили систему анонімного повідомлення про злочини, що дозволить 

громадянам убезпечитися від переслідування з боку злочинців; у Пакистані за 

фінансової допомоги США було розроблено аналогічну мережу для поширення 
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інформації, до якої приєдналося близько 450 тис. користувачів; для Гаїті 

Державний департамент створив SMS-систему для постраждалих від землетрусу, 

повідомлення від яких одразу перекладаються і направляються рятувальникам 

[265]. 

Отже, один американський дипломат тепер може спілкуватися 

безпосередньо з мільйонами людей щодня через одну з великих соціальних 

медіаплатформ Державного департаменту. Це забезпечує Державний департамент 

потенціалом необмеженого цензурою спілкування з масовою аудиторією за дуже 

низькими цінами, а також можливість цю аудиторію слухати. Сегментація 

аудиторії, що характерна і дуже проста у соціальних мережах дозволяє 

направляти різноманітні повідомлення для різних груп людей – від критики 

тероризму до м’якого просування інформаційної вищості США. Загалом, у такий 

спосіб публічна дипломатія все більшою мірою пов’язується із електронною 

дипломатією, хоча остання, як з’ясувалося, не обмежується цим і виконує значно 

ширше коло функцій. 

У деяких сферах використання електронної дипломатії призводить до 

значних трансформацій у державній політиці. Електронна дипломатія у 

Державному департаменті наразі успішно реалізується щодо управління 

знаннями, публічної дипломатії, просування свободи інтернету, управління 

кадрами і ресурсами, та дещо меншою мірою щодо управління інформацією, 

консульської роботи, ліквідації наслідків стихійних лих, освоєння зовнішніх 

ресурсів та планування політики [217]. 

Беручи до уваги послідовність зусиль, здійснюваних державними 

секретарями США з просування електронної дипломатії (про що детально ішлося 

у розділі 2), не дивно, що Державний департамент значно випереджає відомства 

закордонних справ інших країн у переході до цієї форми ведення дипломатії. 

К.Павелл, із його багатим досвідом роботи в найбільш технологічно оснащених 

збройних силах світу, вперше висунув ідею електронної дипломатії. К.Райс 

підтримала і розширила цю ініціативу, ввівши в обіг поняття трансформаційної 

дипломатії. Г.Клінтон розвинула ідеї своїх попередників за допомогою амбітної 
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концепції «мистецтва управління державою у ХХІ ст.». Згадані концепції 

безпосередньо не передбачали розробку певних робочих програм у рамках 

електронної дипломатії, але створили умови для їх впровадження у різних сферах 

діяльності Державного департаменту. 

У січні 2009 р., одразу після обрання Б.Обами президентом, було 

проголошено ініціативу під символічною назвою «Відкритий уряд», реалізацію 

якої було покладено на Державний департамент США. Проголошено її було 

спочатку у «Директиві щодо відкритого уряду», дещо пізніше – у меморандумі до 

урядових установ з «Прозорості та відкритого уряду», а його положення були 

деталізовані вже Державним департаментом у «Плані щодо відкритого уряду» від 

7 квітня 2010 р. [298]. Принципами цієї ініціативи є: по-перше, «прозорість», що 

передбачає підвищення доступу громадськості до усіх документів, угод, звітів, що 

не відносяться до виключно службового користування та оприлюднення яких не 

загрожує національній безпеці, та їх миттєве опублікування Державним 

департаментом; по-друге, «участь» громадськості у формуванні внутрішньої та 

зовнішньої політики, зокрема у діяльності усього уряду, у тому числі й 

Державного департаменту, зокрема, з будь-якого питання чи ініціативи кожен 

громадянин може лишити свій відгук чи запропонувати свою власну пропозицію, 

також цікавою у рамках здійснення цього принципу є участь студентів, що 

вивчають міжнародні відносини, у роботі американських дипломатичних 

представництв за кордоном у рамках електронної дипломатії – не виїжджаючи за 

межі США вони проходять стажування у посольствах, виконуючи певні завдання 

по інтернету, зокрема відповідають на кореспонденцію; по-третє, 

«співробітництво» – залучення новітніх засобів комунікації з метою взаємодії 

урядових установ між собою на усіх рівнях уряду, з неурядовими організаціями, 

підприємствами та приватним сектором в середині держави та за кордоном [298]. 

Вже зараз програми електронної дипломатії, що здійснюються у 

Державному департаменті США, можна розділити на 8 тематичних категорій [77]: 

1) управління знаннями: основною метою цих програм є використання 

знань, накопичених міністерствами та урядом з максимальною ефективністю. 
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Необхідно гарантувати збереження, передачу і оптимальне використання знань з 

метою захисту національних інтересів за межами країни; 

2) публічна дипломатія: головна функція цих програм – підтримувати 

контакт з онлайн аудиторією. Крім того, акцент робиться на використанні 

новітніх засобів комунікації для передачі цільовій аудиторії найважливіших 

повідомлень та здійснення впливу на основних агентів впливу онлайн; 

3) управління інформацією: завдання цього типу програм полягає у виборі з 

потоку інформації відомостей, необхідних для компетентного прийняття 

політичних рішень відповідальними особами. Також, важливим аспектом є 

прагнення передбачати зародження політичних і соціальних рухів, пошук 

відповідей на нові виклики; 

4) комунікація з консулами та відповіді на запити: програми, для яких 

необхідно налагодити прямий, особистісний канал спілкування із громадянами, 

що вирушають у подорожі за межі країни, створення необхідних умов для їх 

підтримки у разі кризових ситуацій; 

5) дії у випадку надзвичайної ситуації: основною метою програм є 

використання переваг нових інформаційно-комунікаційних технологій у разі 

стихійних лих, а також інших надзвичайних ситуацій; 

6) забезпечення свободи мережі інтернет: створення технологій, що 

дозволяють зберігати вільний і відкритий характер доступу в інтернеті. Не менш 

важливими завданнями є просування і популяризація принципів свободи слова і 

демократії, а також підрив влади авторитарних режимів, на що передусім була 

спрямована трансформаційна дипломатія; 

7) зовнішні ресурси: створення цифрових інструментів, що дозволяють 

залучати зарубіжних експертів і використовувати їхні здібності для просування 

національних інтересів США; 

8) планування діяльності: метою програм, що потрапляють у цю категорію, 

є ефективний контроль, координація і планування діяльності різних органів уряду 

в сфері міжнародної політики. 
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Ці вісім програм можна умовно розбити на три типи: внутрішньосистемний 

(накопичення, оптимізація відбору та розподілу оцінок і пропозицій, управління 

величезними потоками власної інформації як всередині відомства, так і в 

загальному механізмі зовнішньополітичних рішень); зовнішнього застосування 

(включаючи публічну дипломатію), націлений на зміцнення позицій і репутації 

країни за кордоном, на використання зовнішньої експертизи (експертних спільнот 

та ін.) за допомогою цифрових інструментів і т.п.; «змішаний» - поєднання, де це 

необхідно, функцій перших двох типів, наприклад, у реагуванні та врегулюванні 

надзвичайних ситуацій (які не зводяться лише до техногенних або природних 

катастроф) тощо [57]. 

З розвитком та інституційним зміцненням електронної дипломатії, 

планується подальша розробка додаткових робочих програм. Приміром, у міру 

адаптації Державного департаменту до нових умов ведення дипломатії, виникає 

необхідність переходу до більш гнучких і зручних форм співробітництва з 

державами-партнерами. Управління з електронної дипломатії Державного 

департаменту розглядає цей напрям як одну з найважливіших і перспективних 

сфер розвитку в рамках «Глобальної партнерської ініціативи». Так, вже є 

позитивний приклад дії цієї ініціативи: посольство США в Мехіко, посольство 

Мексики у Вашингтоні, Відділ у справах Мексики в головному управлінні 

Державного департаменту та Міністерство закордонних справ Мексики 

координували зусилля щодо запобігання стихійним лихам та ліквідації їх 

наслідків у прикордонних регіонах, з використанням глобальної мережі інтернет 

та інших новітніх інструментів [77]. Інша багатообіцяюча сфера – використання 

діаспори всередині країни та за кордоном. Наприклад, під час землетрусу на Гаїті 

гаїтянська діаспора США була мобілізована у онлайн-режимі для перекладу 

повідомлень у «Твіттері» [217]. 

Державний департамент за допомогою новітніх інтернет-засобів налагоджує 

внутрішню комунікацію між працівниками задля підвищення ефективності їхньої 

взаємодії, продуктивності праці та підзвітності при виконанні завдань, зокрема 

залучивши такі програми, як Google Apps та Slack, до пілотного проекту із 
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застосування яких було залучено близько 2 тис працівників. У додатку Google 

Apps створено можливості для планування та розподілу завдань, а програма для 

корпоративного обміну інформацією Slack використовується для поширення 

звітності та іншого внутрішнього документообігу. Окрім того, останній дозволяє 

отримувати працівникам автоматичні сповіщення, коли певний інформаційний 

матеріал, розміщений на офіційному веб-сайті або у соціальних мережах, 

викликає більшу реакцію цільової аудиторії за попередньо поставлені показники 

[175]. Це є важливим засобом аналізу цільової аудиторії, оскільки дозволяє 

зрозуміти які теми та форми подачі їй більш цікаві та відповідним чином 

адаптувати контент, а також сприяє оцінюванню показників успішності різних 

програм публічної, культурної, іміджевої та електронної дипломатії, що є 

необхідним для їх ефективного здійснення. 

Управління з міжнародних інформаційних програм Державного 

департаменту США впроваджує також системи управління базами даних для 

ефективного здійснення дипломатичної діяльності, наприклад, наразі у вибраних 

12 дипломатичних представництвах США за кордоном проходять випробування 

системи управління контактами у публічній дипломатії. Така система представляє 

собою захищений, хмарний, мобільний інструмент, який дозволяє керувати 

контактами працівників у сфері публічної дипломатії, сортувати та групувати їх 

для зручного користування, робити цільові розсилки інформації та, у підсумку, 

збільшити цільову аудиторію та підтримувати із нею безпосередній двосторонній 

контакт. Окремими інструментами нової системи є можливість для 

дипломатичних працівників одразу, зі своїх мобільних пристроїв сканувати 

візитні картки співрозмовників та автоматично вносити їх до числа контактів у 

базі даних, а також пропозиція для усіх відвідувачів нових інтернет-сторінок 

відповідних дипломатичних представництв залишити свої контакти та 

добровільно підписатися на професійні та персоналізовані оновлення, запрошення 

на цікаві для них заходи чи отримання прес-релізів. Для цього 300 співробітників, 

які працюють в установах, що підпадають під пілотну програму, отримали 

спеціальне навчання з користування новою системою. У разі її успіху, така 
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система буде поширена на всі дипломатичні представництва США. Наразі вже є 

перші результати роботи нової системи: за період її роботи до бази даних було 

внесено 150 тис контактів, проведено 100 е-мейл кампаній та розіслано загалом 

понад 250 тис цільових електронних повідомлень [175]. Говорячи про конкретні 

заходи щодо реалізації електронної дипломатії, цікаво відзначити також програму 

створення «Віртуальних постів присутності». На момент їх запровадження, це був 

новий підхід до надання послуг, які зазвичай надаються традиційними 

дипломатичними представництвами на місцях, віртуальні пости дозволяють 

забезпечувати американську дипломатичну присутність за кордоном без будівель 

та постійних співробітників. Технологія здійснення цього передбачає не тільки 

контакти за допомогою новітніх цифрових технологій, але і регулярні поїздки, 

програми, використання засобів масової інформації тощо. Станом на 2007 р., було 

відкрито 42 віртуальні пости по всьому світу, однак на даний момент інформація 

про їхню діяльність практично не оновлюється, і Державний департамент 

повідомляє про існування «близько 40» таких віртуальних посольств [267]. У той 

же час, Ф.Хансон [217] відзначає неефективність і лише формальне існування цих 

онлайн-установ, окрім створеного пізніше віртуального посольства США у Ірані, 

яке ефективно функціонує як єдиний хаб для всіх перськомовних матеріалів 

Державного департаменту. Наразі діяльність таких віртуальних посольств 

продовжується переважно у тих країнах, де неможливо відкрити посольство з 

міркувань безпеки (як у Сомалі) чи де це економічно недоцільно (Сан-Марино, 

Сейшельські острови, Маврикій точно), однак як велике досягнення електронної 

дипломатії США це не вказується. 

Значний прогрес простежується і у збільшенні кількості спеціалізованих 

веб-ресурсів, створюваних Державним департаментом, зокрема таких як: 

Diplopedia – енциклопедії дипломатичної служби, створена у 2006 р. на базі 

інтернет-енциклопедії Wikipedia, яка станом на 2012 р. мала більше 16 тис. 

сторінок від 5 тис. дописувачів серед працівників Державного департаменту, але 

оскільки доступ до неї є обмеженим лише останніми, а також представниками 

розвідувальної спільноти, більш актуальну інформацію отримати неможливо; 
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ведення блогів дипломатами, при чому, якщо до 2009 року це здійснювалося на 

офіційному домені Державного департаменту Communities @ State, і таких блогів 

було 47, то зараз кожен посол і більшість інших дипломатів високого рангу веде 

блоги у соціальних мережах та, часто, на сайтах найпопулярніших медіа-ресурсів 

держави перебування, а Communities @ State було збережено як внутрішні 

тематичні форуми для працівників, але приховано із загального доступу; архіви 

практично усіх неконфіденційних дипломатичних документів, які знаходяться у 

вільному доступі на веб-сайті Державного департаменту, при чому, документи 

попередніх адміністрацій переносяться на спеціальні архівні веб-сайти, як 

наприклад, сайт Державного департаменту за президентства Дж.Буша-молодшого 

– 2001-2009.state.gov, чи у 2017 р. із приходом нової адміністрації відповідний 

веб-сайт за президентства Б.Обами було перенесено на 2009-2017.state.gov [267]. 

Традиційні інформаційні матеріали, брошури, буклети та інші роздаткові 

матеріали поступово витісняються електронною дипломатією. Найближчим часом 

Державний департамент планує відмовитися від складної, затратної та повільної 

процедури централізованого друку інформаційних матеріалів і їх подальшого 

розсилання закордонним представництвом на користь сайту-бібліотеки таких 

матеріалів для внутрішнього користування. Таке нововведення дозволить 

працівникам на місцях легко знаходити і друкувати на місцях необхідні 

матеріали, або поширювати їх електронні версії, при чому, таким чином вони 

швидко оновлюватимуться та не застаріватимуть [175]. Втім, загалом успішне 

застосування електронної дипломатії Сполученими Штатами також викликає 

значні наукові та практичні дискусії. На думку деяких із критиків, інтернет – 

занадто цінний винахід для того, щоб перетворитися на ексклюзивний засіб 

електронної дипломатії Сполучених Штатів. Інші вважають, що соціальні мережі 

не створюють нову дипломатію, а є тільки доповненням до її традиційного 

арсеналу, адже лідери все одно повинні проводити особисті зустрічі [9]. 

Один із серйозних викликів для такої взаємодії – ймовірні ризики витоку 

інформації з огляду на особливості мережевих платформ. Хоча досвід Державного 

департаменту свідчить, що такі ситуації відбуваються досить рідко. Це 
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пояснюється достатнім рівнем самодисципліни дипломатів і їх прагненням 

зберегти своє робоче місце. Але при цьому, оптимізація інформаційної роботи 

всередині системи потребує належного забезпечення кібербезпеки. 

Підтвердження цьому – історія з «Вікілікс». 

Невипадково вищезазначені виклики виступають як психологічний фактор у 

електронній дипломатії у процесі впровадження нових методів і засобів. У 

доповіді Дослідницької служби Конгресу США «Транспарентність і таємність 

уряду» 2012 р. в контексті появи нових технологій визнається, що ця проблема 

відображає протиріччя між бажанням забезпечити доступ громадян до інформації 

та вимогами секретності [213]. Дипломати, стурбовані ймовірністю витоку 

інформації, яку вони передають по таких каналах, до громадськості, можуть бути 

«більш обережними» щодо її змісту. Ця обережність може призвести до обміну 

менш об’єктивною інформацією між посадовими особами [57]. 

Не виключає використання електронної дипломатії і можливість появи 

нових міжнародних інцидентів. Деякі аналітики передбачають можливість появи 

повідомлень у вже згаданому мікроблозі «Твіттер», які викличуть суперечки і 

навіть конфлікти між державами [9]. 

Дійсно, деякі події це підтверджують. Нещодавно у публіцистиці з’явився 

термін «твіттер-війна». Зокрема, таким терміном була названа у новинах серія 

повідомлень у «Твіттері» посольства США у Єгипті на початку квітня 2013 р. та 

реакція на них адміністрації Президента Єгипту. Посольство США у Єгипті 

висловилось на підтримку Б.Юсефа, відомого єгипетського сатирика, 

заарештованого за ображання ісламу та приниження Президента М.Морсі, та 

долучило до свого повідомлення відео із записом його телепрограми [239]. За 

декілька годин на офіційному «Твіттері» єгипетського Президента з’явилося 

повідомлення: «це недопустимо для дипломатичного представництва займатися 

негативною політичною пропагандою». Також відреагувала одна із 

найвпливовіших мусульманських партій Єгипту – «Свобода і справедливість», 

звинувативши посольство у «недипломатичному та нерозумному вчинку» та 

«неповазі до законів та культури Єгипту». Наступного дня «Твіттер» посольства 
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було видалено і відновлено за декілька годин, однак вже без критичних 

повідомлень [352]. 

Втім, згадані проблемні ситуації із використанням електронної дипломатії 

не є основним джерелом найновіших наукових дискусій. Не дивлячись на менш 

ніж 20-річне існування поняття, деякі дослідники закликають до зміни основного 

підходу до електронної дипломатії – від пріоритетності охоплення аудиторії, що 

наразі є також пріоритетом публічної та культурної дипломатії, до її залучення 

[151]. Визнається, що число підписників чи «друзів» у соціальних мережах, у 

яких, як вже зазначалося, Президент США, Державний департамент США, 

посольства та дипломати, і так лідирують серед країн світ, саме по собі не є 

залученням аудиторії. Із початком «Арабської весни» у 2010 р. як пріоритет для 

управління з міжнародних інформаційних програм Державного департаменту 

США було встановлено завдання розширити охоплювану аудиторію в 

мусульманських країнах. Зокрема, було профінансовано використання платної 

реклами у соціальних мережах. У 2013 р. було проведено аудит діяльності 

підрозділу і стало відомо, що управління витратило 630 тис. доларів на кампанії 

просування двох англомовних сторінок Державного департаменту у соціальній 

мережі «Фейсбук» із залученням платної реклами, що дозволило збільшити 

кількість підписників зі 100 тис. до більш ніж 2 млн підписників кожна. Після 

розкриття цього факту, така практика була припинена. А висновком було те, що 

підвищення кількості підписників не сприяло зростанню активної підтримки з 

їхнього боку, оскільки зростання антиамериканських настроїв продовжувалося, 

та, відповідно, що охоплення аудиторії не співмірно із її залученням, а врахування 

цього критерію як основного при оцінці успіхів програм електронної дипломатії є 

також помилковим [153, p. 39]. 

Значне зростання обсягів аудиторії, кількості та загального обсягу 

повідомлень, які їй передаються, а також поява у соціальних мережах більш 

інтерактивних інструментів, сприяють формуванню розуміння, що просте 

донесення інформації засобами публічної дипломатії чи PR або медіа-агентства 

вже не є самоціллю для електронної дипломатії, адже заява посла чи президента, 
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навіть донесена до цільової аудиторії, не обов’язково викличе очікувану та 

потрібну реакцію. Натомість, на думку американських дослідників, електронна 

дипломатія повинна ставати більш активно націленою на налагодження 

довгострокового партнерства з аудиторією [173]. Як альтернативний варіант 

розвитку платформ електронної дипломатії пропонується також концепція «ринку 

ідей», які конкурують між собою, і саме аудиторія, без нав’язування окремих з 

них, обирає ті, які є найбільш привабливими [152, p. 137]. У такому випадку ще 

більшу роль відіграватиме саме «м’яка сила» того актора, який висуває свої ідеї. 

Саме така стратегія може бути найбільш успішною в умовах інформаційної війни. 

Втім, електронна дипломатія ще знаходиться в умовах становлення і за останні 10 

років не встигла повністю відійти від обслуговуючої функції щодо публічної 

дипломатії, навіть у Сполучених Штатах. 

Загалом, діяльність США у сфері електронної дипломатії можна оцінити як 

активну, ефективну та інноваційну. Навряд чи будь-яка інша держава може 

конкурувати із ресурсами, які використовує Державний департамент США у 

цьому напрямі. Більшість критичних зауважень спричинені скоріше новітнім 

характером електронної дипломатії та не повною сформованістю вказаного 

інструментарію. 

 

3.3 Іміджева дипломатія США 

 

Останнім часом багато держав вдаються до просування власного бренду на 

міжнародній арені, що у політології міжнародних відносин набуло поняття 

«іміджева дипломатія». Не дивлячись на недавнє виникнення поняття, вже є 

досить велика кількість досліджень цього напряму, складаються рейтинги держав. 

Все ж, питання лишається актуальним для більшості держав, адже не всі вони 

проводять свідомі дії із просування власного іміджу, і якщо вони здійснюються 

зовнішньополітичними відомствами, то, власне, така діяльність належить до 

дипломатичного компонента «м’якої сили», проте не всі інформаційні кампанії у 

цьому напрямі є ефективними. 
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З огляду на те, що імідж країни формується широким колом 

зовнішньополітичних, економічних, культурних та інших дій держави та 

недержавних акторів, пов’язаних із цією країною, її участю у багатосторонньому 

співробітництві, а також із побутуючими стереотипами та образами про цю країну 

у іноземців, то поняття іміджевої дипломатії є тісно пов’язаним із «м’якою 

силою», і утворюється усіма компонентами «м’якої сили» відповідної держави. 

Відповідно, сформований позитивний чи негативний імідж держави є наслідком 

використання чи нехтування «м’якою силою» цією державою. Однак найбільшою 

мірою на імідж держави впливає саме дипломатичний компонент «м’якої сили», 

зокрема такі його специфічні методи як публічна, культурна та електронна 

дипломатія, які загалом ставлять за мету надання громадськості певної 

інформації, на основі якої формується образ держави, тоді як іміджева дипломатія 

забезпечує цілісність та позитивне сприйняття такого образу. 

Іміджева дипломатія, як і публічна та культурна, спрямована на створення 

позитивного іміджу держави за кордоном, а тому, на практиці, часто є 

неможливим розділити певні дії держави за кордоном між цими поняттями. 

Винятком є випадки, коли держава здійснює цілеспрямовані заходи із просування 

власного іміджу серед закордонної аудиторії, наприклад, поширення лозунгів 

«Неймовірна Індія» (Incredible India), «Малайзія – справжня Азія» (Malasia – Truly 

Asia), чи комплексні кампанії із формування іміджу, спробу чого здійснила 

Україна напередодні Євро-2012 – Ukraine. Moving in the fast lane («Україна. 

Рухаючись у швидкісній смузі») [43], чи замовлення трансляції державних 

рекламних роликів на провідних телеканалах світу тощо. У випадках, коли 

держава не проводить свідомих кампаній з відкриття власної країни закордонній 

аудиторії, ідея іміджу країни може бути застосована більшою мірою для оцінки 

ефективності та кінцевих результатів проведення публічної чи культурної 

дипломатії [56, c. 46]. 

Якщо озирнутися на минуле США, то стає очевидно, що і у минулому, 

починаючи з початку ХХ ст., Сполучені Штати активно намагалися направити 

розвиток міжнародного світопорядку у вигідному для них руслі. Значна увага 
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використанню «м’якої сили», хоча цей термін був введений значно пізніше і, 

відповідно, на той момент ще не міг застосовуватися, для поліпшення іміджу 

Сполучених Штатів за їх межами приділялася багатьма американськими 

президентами, перш за все, такими як В.Вільсон, Ф.Д.Рузвельт, Дж.Кеннеді, 

В.Клінтон [27]. Досить згадати ініціативу створення Ліги Націй, Атлантичну 

хартію, Організацію Об’єднаних Націй, «план Маршалла», демократизацію 

Німеччини й Японії після Другої Світової війни, розширення НАТО на Схід тощо 

[54]. Важливо зазначити, що всі згадані ініціативи були висунуті у дусі 

багатостороннього співробітництва і були підтримані партнерами США, а тому 

сприяли зростанню міжнародного престижу останніх, нарощуванню потенціалу їх 

«м’якої сили». Зовсім інший, навіть зворотній ефект щодо «м’якої сили», що 

особливо важливо для даного дослідження, мали зовнішньополітичні ініціативи 

Дж.Буша-молодшого, а наступні дві адміністрації Б.Обами намагалися таку 

ситуацію змінити і покращити сприйняття Сполучених Штатів у світі [27]. 

За президентства Дж.Буша-молодшого, адміністрація більше покладалася на 

односторонні дії, при чому, за словами Ф.Закарії, офіційні особи використовували 

таку риторику, яка «здавалося мала на меті образити увесь світ» [367]. Спроби 

вищих посадових осіб адміністрації Дж.Буша-молодшого провести консультації з 

ключовими союзниками виявилися безпрецедентно слабкими у порівнянні з 

досвідом попередніх адміністрацій [245]. Неможливість віднайдення консенсусу в 

Організації Об’єднаних Націй щодо авторизації широкої військової операції 

проти Іраку призвела зрештою до того, що у березні 2003 р. Вашингтон розпочав 

її у односторонньому порядку. І хоча Сполучені Штати намагалися переконати 

світову спільноту, що вторгнення у Афганістан та Ірак є публічними благами, але 

інші їхні дії – запровадження мит на імпорт сталі у 2002 р. та спроби заблокувати 

угоду щодо придбання бідними країнами непатентованих ліків від СНІДу, малярії 

та туберкульозу на початку 2003 р., – нівелювали цей меседж. Також не можна 

назвати конструктивною політику Вашингтону у низці спеціалізованих установ 

ООН у цей період. Так, країна вийшла із Комісії з прав людини, аргументувавши 

цей крок наявністю авторитарних режимів, які головують в Комісії, було 
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припинене фінансування програм сімейного планування Фонду народонаселення 

ООН, оскільки адміністрація Дж.Буша-молодшого мала принципову позицію 

стосовно абортів [236, p. 832]. 

На 2001-2003 рр. припадає пік найгіршого сприйняття США у світі, що було 

спричинено несприйняттям громадськістю інших країн оголошеної війни із 

тероризмом та окупації Іраку. За опитуваннями громадської думки, у таких 

країнах-союзниках США, як Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та 

Іспанія, схвалення дій Сполучених Штатів впало на більш ніж 40%. Внаслідок 

анти-ісламської риторики, негативне сприйняття США, яке і так домінувало на 

Близькому Сході, поширилося на інші мусульманські країни, і у таких країнах як 

Індонезія та Нігерія, рівень позитивного ставлення до США знизився із 61% до 

15% та із 71% до 38%, відповідно [353]. 

Основною причиною провалів публічної, культурної та іміджевої 

дипломатії США у період президентства Дж.Буша-молодшого був, на нашу 

думку, невірний підхід, запозичений із досвіду публічної дипломатії періоду 

«холодної війни», який полягав у тому, що населенню «ворога» потрібно 

показувати правду, як її розуміють Сполучені Штати, оскільки причиною 

несприйняття їхньої зовнішньої політики є заздрощі до могутності та процвітання 

США, або просте неправильне розуміння їхніх зовнішньополітичних цілей [300, 

p. 13]. Цій концепції відповідали як відносно недорогі проекти – наприлад, 

заснування «Американських куточків» у місцевих бібліотеках, так і дуже затратні 

– заснування арабо- та перськомовних радіостанцій «Сава» і «Фарда», 

супутникового телеканалу «Аль Хурра», який так і не зміг конкурувати із 

найпопулярнішим, але досить анти-американським каналом «Аль-Джазіра» [343, 

p. 162]. 

До речі, подібна помилка була допущена і адміністрацією Б.Обами. У 

2012 р. була здійснена одна з небагатьох програм США у сфері іміджевої 

дипломатії – ініціатива «Спільні цінності», що полягала у тому, що на замовлення 

Державного департаменту була знята серія із п’яти міні-документальних фільмів, 

вартістю у 15 млн доларів, про життя та інтеграцію арабів до американського 
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суспільства. Однак, ці фільми, зняті для демонстрації на Близькому Сході, були 

сприйняті місцевою аудиторією як надмірно ідеалізовані та пропагандистські, 

тому за місяць були відкликані як провальні [358, p. 13]. 

Втім, не можна казати, що усі ініціативи за адміністрації Дж.Буша-

молодшого були однозначно провальними з іміджевої точки зору. Після трагедії 

11 вересня 2001 р. у американського політичного керівництва з’явилося 

розуміння, що закриття американських культурних представництв у 1990-х рр. 

було помилкою, і наприклад, згадана програма «Американських куточків», хоч і 

не знайшла відгуку на Близькому Сході, ефективно та з невеликими витратами 

діяла у колишніх соціалістичних країнах, де значно підвищила рівень обізнаності 

про США та їх позитивне сприйняття. Також із незначним фінансуванням у 1 млн 

доларів діяв Фонд послів для збереження культурної та історичної спадщини, що 

мав дуже позитивні іміджеві наслідки, адже привертав значну увагу до того, що 

посли США допомагали зберегти історичні пам’ятки, що корисно не лише для 

самих приймаючих країн, а й усього світу [324]. За другого президентства 

Дж.Буша-молодшого підхід дещо змінився і почав включати ініціативи, що вже 

залучали аудиторію, а не лише інформували її, як наприклад Арабська молодіжна 

ініціатива та Партнерство заради навчання, які передбачали програми обміну для 

молоді та школярів із арабських та мусульманських країн, однак суттєво змінити 

ставлення аудиторії це не змогло. 

Також у цей період були і окремі успіхи іміджевої дипломатії через формат 

багатостороннього співробітництва. Наприклад, у вересні 2003 р., після 19-річної 

перерви, США знову набули повноцінного членства у ЮНЕСКО. Керівництвом 

цієї спеціалізованої установи ООН покладалися значні сподівання на перспективи 

співробітництва, зважаючи на ресурсний потенціал США. Американською 

стороною було визначено такі пріоритети роботи: ліквідація неграмотності, освіта 

у постконфліктних зонах, ознайомлення із практиками попередження та лікування 

СНІДу. Державний департамент США 29 листопада 2003 р. оголосив про 

відновлення Національної комісії США у справах ЮНЕСКО. 
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У цей період мала місце низка прикладів успішного співробітництва США 

із спеціалізованими установами, зокрема ВООЗ, ФАО, ЮНІСЕФ щодо ліквідації 

наслідків Азійського цунамі 2004 р. Значним досягненням політики США в ООН 

цього періоду є формування «Наради демократичних держав». У 2004 р. 80 

демократичних держав на запрошення Вашингтону сформували «спільноту 

демократій» з метою відстоювання прав людини, вільних виборів, свободи слова 

та зібрань у рамках ООН. Це об’єднання не мало значних повноважень, однак 

йому вдалося заблокувати входження Білорусі та Шрі Ланки, де порушувалися 

визначені свободи, до Ради з прав людини [325, c. 111]. Однак ці кроки також 

нівелювалися політикою США у Раді Безпеки, направленою переважно на 

легітимацію війни у Іраку та Афганістані. 

Повернення до влади Демократичної партії у 2008 р. через обрання їхнього 

кандидата Б.Обами Президентом було сприйняте у світі також як повернення 

США у зовнішній політиці до підходу, який полягає у багатосторонніх форматах 

координації міжнародної діяльності, а також у більш уважному врахуванні 

інтересів і позицій інших країн, особливо європейських союзників США. Його 

концепція багатостороннього співробітництва включала подальше розширення 

НАТО в Європі, а також встановлення офіційних зв’язків між НАТО та іншими 

союзними країнами, такими, як Австралія і Нова Зеландія, до речі, нові 

американські бази у них вже відкриті. Слід підкреслити, що новий Президент був 

практично змушений звернутися до конструктивної співпраці з європейськими та 

іншими партнерами з огляду на несприятливі міжнародні обставини, зокрема, в 

результаті глобальної фінансової кризи та через переважно негативний імідж 

США у світі у зв’язку з веденням війни в Іраку та Афганістані, складнощі у 

співробітництві з традиційними союзниками і погіршеними відносинами з Росією 

[62, c. 47]. 

Задекларована новою адміністрацією ідея «розумної сили» також 

передбачала і підтримання іміджу США як світового лідера (що характерно і для 

попередніх адміністрацій, але дещо меншою мірою), у тому числі й як країни, дії 

якої спрямовуються на забезпечення глобального процвітання. Навряд чи 
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прийнята концепція внесла значні корективи у загальний курс зовнішньої 

політики США чи дипломатичну діяльність Сполучених Штатів, однак вона 

суттєво змінила методи її реалізації, включно із мережевими контактами, 

відмовою від агресивної пропаганди, використанням міжнародних форумів тощо. 

Окрім цього, така концепція передбачала і нові регіональні пріоритети у 

дипломатії США – національний імідж мав суттєво покращитися внаслідок 

виведення американських військ з Іраку та Афганістану, поглиблення співпраці з 

Китаєм та Індією, нормалізації відносин з Кубою, «перезавантаження» відносин з 

Росією, погіршених через війну в Грузії 2008 р. тощо [27]. Іміджевій дипломатії 

США вдалося досягнути означених пріоритетів, окрім тих, що стосувалися 

відносин із Російською Федерацією, оскільки після нетривалого періоду 

«перезавантаження» керівництво Росії обрало курс на конфронтацію стосовно 

подій в Україні – включно з анексією Криму та окупацією Донбасу 2014 р. Наразі, 

Сполученими Штатами застосовуються економічні та політичні санкції щодо 

високопосадовців Російської Федерації. У 2015 р. особливо гостро проявилися 

суперечності у підходах двох держав до проблеми існування фундаменталістської 

Ісламської Держави та громадянської війни в Сирії, зокрема в ситуації зі збиттям 

російського бомбардувальника ВПС Туреччини. Тоді Сполучені Штати 

висловили безумовну підтримку діям союзника по НАТО. Оскільки нинішні 

зовнішньополітичні дії Російської Федерації оцінюються у світі переважно 

негативно, втрати для іміджу Сполучених Штатів через їх реакцію мали місце 

лише у самій Росії [335]. 

Формування іміджу країни не здатне швидко змінити вкорінений 

негативний чи застарілий національний імідж. Більш імовірним є просування на 

«ринку» ідей нового «продукту». У випадку Сполучених Штатів таким 

«продуктом» виявився імідж Президента Б.Обами. Таким чином, сама персона 

Б.Обами стала відносно самостійним аспектом державного іміджу США. Його 

обрання президентом у 2009 р. суттєво покращило імідж Сполучених Штатів на 

міжнародній арені, це підтверджується Індексом національних брендів за 2009 р. 

[209]. В очах світової громадськості зовнішня політика США стала більш 
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легітимною, не дивлячись на те, що ніяких принципово нових 

зовнішньополітичних дій на той момент ще не було здійснено. Президент 

Дж.Буш-молодший асоціювався світовою громадськістю із певним набором ідей, 

що були неприйнятними для багатьох. Шкода національному іміджу Сполучених 

Штатів завдана діяльністю Президента Дж.Буша-молодшого на міжнародній 

арені, була очевидною, не дивлячись на те, що зовнішньополітичні рішення 

приймаються із залученням широкого кола осіб, а не президентом одноосібно. 

Натомість, образ Б.Обами різко контрастував із образом попередника і 

асоціювався із надіями на зміни, прогрес та нове бачення світу, що прихильно 

було сприйнято світовим співтовариством і мало своєю кульмінацією вручення 

Нобелівської премії миру новому президенту. Критичне переосмислення його 

образу, що здійснюється з огляду на події останніх років, не заперечує його 

значення для покращення міжнародного іміджу США у короткостроковій 

перспективі [183]. 

Одним із елементів іміджу Б.Обами, яким Сполучені Штати намагалися 

довести світові свою небайдужу позицію, була екологічна тематика. Навіть його 

інавгурація була демонстративною – першою «зеленою» інавгурацією, адже 

новий Президент прийняв присягу на килимі з перероблених матеріалів. Б.Обама 

першим із президентів США ввів посаду «радника з проблем енергетики та змін 

клімату». У перший же рік після інавгурації ним був ухвалений ряд постанов у 

екологічній сфері: встановлення обмежень на споживання бензину автомобілями; 

знято заборону ухвалювати екологічні обмеження на рівні штатів; рекомендовано 

будівлям федеральних відомств стати енергоефективними; а також поставлено 

мету, щоб до 2025 р. 25% американської електроенергії вироблялося із 

відновлюваних джерел. Незалежно від того чи були ці ініціативи реалістичними 

чи реально впровадженими, однак вони давали чіткий сигнал, що адміністрація 

Б.Обами відходить від екологічної політики попередників, оскільки Сполучені 

Штати були широко розкритиковані у світі як єдина країна-підписант Кіотського 

протоколу, яка відмовилася його ратифікувати. Тому протягом 2016 р. Сполучені 

Штати без значного внутрішнього спротиву підписали та ратифікували Паризьку 
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угоду в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, однак вже наступний 

Президент США Д.Трамп у перший же рік президентства оголосив та подав до 

ООН повідомлення, що США вийдуть із угоди як тільки це буде можливо, у 

2020 р. 

Однією з ключових відмінностей політики адміністрації Б.Обами у 

дипломатії багатостороннього співробітництва став перегляд підходу до низки 

нових ініціатив ООН, які ігнорувалися попередниками. Президент Б.Обама з 

2009 р. розпочав активну роботу у напрямі набуття членства у Раді з прав людини 

ООН. Рішення про вступ до Ради було прийнято дуже вчасно, оскільки суттєво 

підвищувало авторитет США, що було важливим з огляду на запланований на 

2011 рік перегляд розміру членського внеску країни. Таким чином, Вашингтону 

вдалося б гарантувати собі місце у Раді разом з Бельгією та Норвегією. Крок по 

відновленню членства США в Раді з прав людини загалом отримав схвальну 

реакцію серед основних правозахисних організацій. 

Втім, як і за президентства Дж.Буша-молодшого, політика США в ООН 

виявилася неоднозначною і супроводжувалася певними розходженнями, не 

дивлячись на риторику та офіційне декларування значення багатостороннього 

співробітництва. Якщо Дж.Буш-молодший наприкінці свого правління зміг 

повернути США право голосу в ЮНЕСКО, то адміністрації Б.Обами не вдалося 

його зберегти. США припинили виплачувати внески до ЮНЕСКО у 2011 р. на 

знак протесту проти прийняття Палестини до складу її членів. Оскільки внески 

США складали до 22% бюджету спеціальної установи, вона опинилася на межі 

кризи і була вимушена ухвалити рішення про призупинення деяких програм, які 

реалізувалися за ініціативою Вашингтону. Через накопичення боргів за внесками 

у листопаді 2013 р. США втратили право голосу в ЮНЕСКО. Це означає, що з 

того часу Вашингтон не може брати участі у прийнятті рішень про виділення 

фінансових засобів організацією. 

Такий перебіг подій мав значні негативні наслідки для Вашингтону: серед 

них суттєве зменшення інструментарію накопичення «м’якої сили» та її 

проектування у всьому світі та, відповідно, іміджеві втрати. Натомість, у 2013 р. 



180 
 

Головою Генеральної конференції ЮНЕСКО було обрано представника КНР. У 

свою чергу Генеральний директор ЮНЕСКО І.Бокова зазначила, що 

спеціалізована установа слугувала платформою просування демократії, освіти та 

прав людини у місцях, де США традиційно сприймаються негативно. Відтак, на її 

думку, вплив Вашингтону у таких країнах буде значним чином обмежено. 

Незважаючи на серйозний перегляд підходу до політики в ООН 

адміністрацією Б.Обами, США залишили за собою право на односторонні дії у 

випадку, коли з’являється суперечність між національними інтересами та 

позицією партнерів або міжнародних організацій. Продовжуючи вважати 

утвердження ліберальної демократії в усьому світі своїм пріоритетом, та 

одночасно вибудовуючи свою політику з можливістю діяти в обхід ООН, США 

власне продовжують демонструвати світу пріоритетність власних національних 

інтересів [325, c. 114]. Американська адміністрація, не дивлячись на задекларовані 

принципи міжнародної співпраці, дотримувалася політики захисту своїх 

національних інтересів через використання повного потенціалу «м’якої» і 

«жорсткої» сили та часто нехтуючи можливими наслідками для власного іміджу у 

світі. 

На сучасному етапі, національний імідж США є більш неоднозначним ніж у 

більшості країн світу. Як уже зазначалося, нерідко можна зустріти думки, що 

культурна дипломатія США здійснюється, наприклад, через голлівудське кіно та 

американську масову культуру загалом, а іміджева дипломатія – через діяльність 

та поширеність у світі товарів відомих американських компаній. Оскільки такий 

підхід відповідає більшою мірою культурологічному розумінню культурної та 

іміджевої дипломатії та не входить до об’єку цього дослідження, він все ж має 

право на існування, адже приватні компанії також дійсно формують імідж 

держави, а враховуючи тісну співпрацю Державного департаменту та 

дипломатичних представництв США за кордоном із американським бізнесом та 

неурядовими організаціями у відповідних країнах, було б помилкою повністю 

його відкидати [27]. 
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Неурядова складова іміджу Сполучених Штатів, як вже було зазначено, 

створюється діяльністю приватних компаній та популярністю продуктів. Цей 

аспект національного іміджу США не створюється урядом і мало контролюється 

ним, а тому може мати непередбачувані позитивні та негативні наслідки для 

іміджу США. З одного боку, американські продукти поширені та користуються 

попитом в усіх частинах світу, це підвищує загальну пізнаваність Сполучених 

Штатів та має позитивний вплив на економіку держави, однак у той же час 

зростають антиамериканські настрої, небажання інших культур 

американізуватися, ініціюються дискусії про культурний імперіалізм [27]. 

Сполучені Штати є однією із найвідоміших країн за своїми брендами, 

особливо у сфері високотехнологічних компаній як Еппл, Інтел, Майкрософт, 

Гугл та Фейсбук. У свідомості жителів будь-якої країни вони асоціюються із 

Америкою, незалежно від того, де фізично виробляються їхні товари та послуги, 

адже більшість із них перемістило свої виробничі потужності чи офіси до інших 

країн. Головним, на думку багатьох споживачів, є те, що ці товари були 

розроблені у США, а тому їх купуватимуть навіть лише через те, що вони 

«американські». Окрім продуктів, які були визнані у світі через свою 

технологічність, а часто і відсутність аналогів, значну популярність мають і 

товари широкого вжитку, як харчові продукти – «Кока-кола», «Пепсі», 

«МакДональдс» тощо, та інформаційні продукти – «Ем-Ті-Ві», «Сі-Ен-Ен» тощо. І 

хоча багато із таких компаній та продуктів має власне виробництво у багатьох 

країнах світу чи відповідну локалізацію, адаптовану до місцевої аудиторії, вони 

продовжують зберігати чітку асоціацію із США. 

Унаслідок стійкої асоціації таких продуктів із США, вони можуть бути 

обрані як основна ціль антиамериканської пропаганди та бойкоту усього 

американського. Наприклад, у 2002 р. у Франції була створена компанія «Мекка-

кола», яка зараз продає однойменний напій у 64 країнах світу як альтернативу 

«Кока-колі» для мусульман. Більше того, компанія була офіційним спонсором 

саміту Організації Ісламська конференція у Малайзії у 2003 р. Зовнішня схожість 

із американським напоєм спрямована саме на висміювання і, таким чином, 
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підривання його цінності, із одночасною спробою запропонувати альтернативу 

американськості для тієї частини світової громадськості, яка її сприймає 

негативно. Після 2001 р. кількість таких альтернативних товарів на світовому 

ринку почала стрімко зростати. 

З іншого боку, як зазначає Б.Хокінг, такої реакції може і не виникати, 

оскільки люди схильні не пов’язувати ідеї, донесені публічною дипломатією, та 

відповідні дії урядів із власними діями [343, p. 174]. Тому цілком реальна 

ситуація, коли протестувальники проти американської зовнішньої політики п’ють 

«Кока-колу». Таким чином, зовнішньополітичні ініціативи США можуть не 

підтримуватися суспільствами багатьох країн світу, зокрема як це було щодо 

окупації Іраку, у той же час не руйнуючи позитивний імідж цієї держави у певних 

інших аспектах, зокрема щодо культури чи бізнесу. Згідно з опитуваннями, 

більшість мусульман, протестуючи проти політики Сполучених Штатів, все ж 

вірили, що у країнах Близького Сходу можна побудувати демократію західного 

ґатунку [353]. На думку одного із керівників каналу «Аль-Джазіра», одночасно 

зберігався високий інтерес до американської культури, науки та технологій, а 80% 

арабів та мусульман не погоджувалося не з цінностями США, а саме із їх 

політикою [343, p. 174]. 

Втім, на початку 2000-х років американський бізнес також відчув загрозу з 

боку ставлення до США широкої світової громадськості. Усвідомлення того, що 

антиамериканські почуття загрожують комерційним інтересам американських 

компаній призвело до утворення асоціації «Бізнес за дипломатичні дії» – 

неприбуткової організації із приватного сектору, мета якої полягає у роз’ясненні 

американському бізнесу ризиків антиамериканізму та розробці стратегій його 

подолання. Це зводилося до створення у співпраці з урядовим сектором та 

дипломатичним представництвами єдиної національної брендингової програми, 

яка б координувала позиціонування усіх американських представників при 

експорті, прямих іноземних інвестиціях, туризмі, культурних та спортивних 

обмінах та публічній дипломатії. Фактично, асоціація «Бізнес за дипломатичні 

дії» розробляла повноцінну стратегію іміджевої дипломатії США. Сама асоціація 
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пояснювали, що американський бізнес повинен втрутитися в урядову публічну 

дипломатію, оскільки американські компанії безпосередньо впливають на більшу 

кількість жителів планети (маючи на увазі, наприклад, користування 

американськими товарами) ніж уряд Сполучених Штатів, окрім того, першим 

довіряють більше та вони не обмежені бюрократичними вимогами та партійною 

політикою [343, p. 175]. 

Імовірно, піковим роком у діяльності «Бізнесу за дипломатичні дії» був 

2006 р., коли організації вдалося організувати масштабну конференцію, що 

залучила більш ніж 200 керівників американських компаній та 8 послів 

Сполучених Штатів до ключових держав Близького Сходу, а також представників 

Міністерства торгівлі та Торгової палати США. У ході конференції учасники 

погодилися, що урядова публічна дипломатія у регіоні переважно є неуспішною, 

натомість більш вдалою могла б бути «корпоративна публічна дипломатія» з боку 

приватного та громадського сектору США, оскільки молодь регіону продовжила 

розглядати Сполучені Штати як найкраще місце для освіти та професійного 

розвитку, однак не хотіла бути пов’язаною із урядом США. Дещо пізніше у тому 

ж 2006 р. було погоджено партнерство між «Бізнесом за дипломатичні дії» та 

урядовою програмою Арабська молодіжна ініціатива, яка полягала у тому, що 

молодь із регіону проходила 6-12 місячне стажування у провідних американських 

корпораціях, при чому відбір компаній та інформаційне забезпечення здійснювала 

саме бізнес-асоціація. Також було проведено Арабсько-американський 

корпоративний саміт, у ході якого перші 50 учасників програми могли 

поспілкуватися із американськими топ-менеджерами задля налагодження 

взаємного порозуміння та поваги через бізнес-ініціативи, а також створення нових 

можливостей для арабської молоді в американських компаніях [169]. 

Сприйняття США як провідної держави світу сформувалося після 

закінчення Другої світової війни, приблизно з цього ж часу здійснюється публічна 

дипломатія Сполучених Штатів, тобто до появи перших кампаній зі свідомого 

просування іміджів інших держав, а тому потреби в просуванні іміджу США не 

було. Однак потреба у іміджевій дипломатії, а також у альтернативах урядовій 
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публічній дипломатії з’явилася у 2000-х рр. у зв’язку із очевидним погіршенням 

міжнародного іміджу США та наростанням антиамериканських настроїв у 

багатьох країнах світу. Частину із таких дій вжив американських приватний 

сектор. Втім, США, на відміну від, наприклад, Індії чи Малайзії, так і не стали 

здійснювати цілеспрямованих і координованих державних кампаній з просування 

національного іміджу. Максимальний рівень здійснення іміджевої дипломатії 

США обмежується певною координацією дій розрізнених державних органів, яка 

є необхідною як для здійснення ефективної зовнішньої політики, так і для 

підтримання цілісного іміджу держави за кордоном. Задля прикладу можна 

сказати, що з 2009 р. висвітлення військової операції США у Афганістані 

державними органами, військовими та американськими неурядовими 

організаціями мало відповідати єдиній стратегічній лінії, визначеній 

президентською адміністрацією Б.Обами [27]. Є відомим випадок, коли 

американського генерала С.Маккрістала, командуючого силами США та НАТО в 

Афганістані, було звільнено з посади за критичні заяви щодо ведення військової 

операції та критику позиції віце-президента Дж.Байдена, висловлені генералом у 

2010 р. у інтерв’ю журналу «Роллінг Стоун». При цьому, звільняючи генерала, 

Б.Обама офіційно заявив, що наявність єдиної точки зору щодо дій США у 

Афганістані є необхідною для успіху військової операції [157]. 

Проблематичність відділення іміджевої дипломатії від публічної та 

культурної впливає також на визначення рейтингу країн світу, до того ж, різні 

дослідження застосовують відмінні критерії [26, c. 111]. 

Одним із найавторитетніших рейтингів у цій сфері є Індекс національних 

брендів, запропонований C.Анхольтом [147, p. 301], вперше розрахований у 2005 

р. на основі опитування 10000 респондентів у 10 державах світу. Результати 

дослідження продемонстрували високі оцінки надані міжнародною аудиторією 

експорту, інвестиціям, імміграції, туризму та людському потенціалу Сполучених 

Штатів, у той час як політика та культура цієї держави викликали негативні 

оцінки за кордоном. 
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У подальшому таке дослідження стало щорічним і проводиться дослідником 

за підтримки аналітичного центру GfK Roper Public Affairs & Media, і 

демонструвало, що хоча США і були однією із найпривабливіших країн світу, 

вони одночасно володіли і значним анти-рейтингом, що не дозволяв їм посісти 

місце вище сьомого у світовому рейтингу аж до 2009 р. У названому році США 

вперше посіли перше місце серед 50 країн, що входили до рейтингу на той час. Не 

в останню чергу причиною цього було обрання президентом США Б.Обами, як це 

вже попередньо повідомлялося, який наголошував на заміні конфронтації 

партнерством у міжнародних відносинах, а його риторика активно 

використовувала поняття «м’якої сили». Це значно змінило образ уряду та США в 

цілому на міжнародній арені. К.Зао, директор програми з розробки індексу 

національних брендів компанії, тоді відзначив, що явище такої суттєвої зміни 

позиції держави є безпрецедентним, адже більшість держав з року в рік посідають 

ті самі позиції. У той же час, довіру до США можна було ще більше підвищити за 

рахунок залучення іноземного бізнесу, фінансових інвесторів та туристів [56, 

с. 234]. 

США посідали першу позицію в індексі протягом 5 років – з 2009 р. до 

2014 р., коли поступилися Німеччині [209]. Як свідчить дослідження, яке цього 

разу охоплювало вже 23 показники у згаданих шести сферах і проводилося 

шляхом опитування більш ніж 20 тис. респондентів у 20 країнах світу, США 

зазнали значних іміджевих втрат через неспроможність подолати безпекові 

виклики пов’язані з Єгиптом та Росією, у той час як імідж Німеччини у світі 

покращився завдяки спортивним досягненням та сприйнятті її як лідера серед 

країн Європейського Союзу. У той час як США зберігає лідерство за 

«креативністю», сучасною культурою та привабливістю освіти, їх роль як 

світового гаранта безпеки знизилася, що демонструє 19-те місце серед 50 держав 

за цим показником. Однак найбільших втрат у сфері підтримання миру і безпеки 

через неприйнятну для міжнародної спільноти політику зазнав загальний рейтинг 

Росії у світі, який до 2014 р. демонстрував поступове зростання. 
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Інші рейтинги, на жаль, не є щорічними, тому не дозволяють прослідкувати 

функціонування іміджевої дипломатії США у динаміці, однак дають загальний 

огляд альтернативних критеріїв оцінки, а також позитивних та негативних сторін 

іміджу США. Альтернативою згаданому індексу є Світовий рейтинг культурної 

дипломатії [183], розроблений Інститутом культурної дипломатії, міжнародною 

неурядовою аналітичною організацією, що базується у Німеччині та США. У 

2011 р. установа здійснила ранжування за культурною дипломатією 40 держав, по 

10 провідних країн із кожного із 4 регіонів – Європи, Африки, Азії та Америк, 

однак дослідження можна розглядати також як аналіз іміджевої дипломатії, адже 

його автори вважають імідж держави «культурною дипломатією у дії» і 

намагаються дати відповідь на запитання чи дозволяє він зрозуміти культуру 

держави. Основною метою дослідження було визначення ефективності дій держав 

у сфері формуванні власного іміджу за кордоном, а також на скільки вагомим 

засобом зовнішньої політики є такі заходи, зокрема, чи здійснюється і 

підтримується культурна дипломатія цих держав власними урядами [183]. 

Згідно Світового рейтингу культурної дипломатії, Сполучені Штати 

знаходяться на 8-й позиції, поступаючись семи країнам Європейського Союзу. На 

підставі порівняння цього результату із Індексом за методологією С.Анхольта, де 

США на той момент посідали перше місце, Дж.Белл, автор доповіді по 

Сполученим Штатам, констатує дуже цікаву дихотомію цих показників. 

Володіючи найсприятливішим міжнародним іміджем, Сполучені Штати 

одночасно викликають негативні емоції у світової громадськості. Громадяни 

інших країн переважно критикують зовнішньополітичні дії США, включно із 

військовими інтервенціями, нав’язуванням вільної торгівлі та неприйняттям 

екологічних стандартів, однак у той же час використовують американські вироби, 

наприклад мобільні телефони та комп’ютери, споживають американську їжу та 

напої, при чому, ці продукти вважаються такими, що представляють високий 

статус та якість. Має місце ситуація, вже описана Б.Хокінгом, у якій негативний 

міжнародний імідж у політичній сфері не є перешкодою для здійснення 

ефективної торгової чи культурної політики. Окрім того, Сполучені Штати 
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посідають друге місце за світовими обсягами туризму, за даними Всесвітньої 

туристичної організації, та четверте місце за обсягами експорту товарів, згідно 

статистичного довідника ЦРУ World Factbook. Імідж держави, який складається із 

багатьох факторів, може включати низхідні тенденції у одному аспекті (негативна 

громадська думка про зовнішню політику держави), які не впливають на інші 

сфери чи навіть компенсуються ними (наприклад, популярністю певних товарів 

на світовому ринку), що особливо яскраво проявляється на прикладі США [183]. 

Іншою альтернативою Індексу національних брендів є Індекс сили 

національних брендів, розрахований у 2010 р. для 31 держави світу, як противага 

першому. Для цілей цього дослідження сила національного бренду визначається 

як здатність стимулювати власний експорт, приваблювати туристів, інвесторів та 

імміграцію – ми бачимо ті самі сфери, що й у аналогічних дослідженнях, тобто це 

також фактично оцінка іміджевої дипломатії країни. Однак головною відмінністю 

двох індексів є те, що перший ґрунтується на суб’єктивних даних, у той час як 

другий є спробою здійснити аналогічне оцінювання, тільки з відкритими і 

прозорими розрахунками, базованими на об’єктивних показниках. Зокрема, індекс 

включає такі статистичні дані, як обсяги експорту, туристів, прямих зовнішніх 

інвестицій та імміграції, що надходять до певної держави, при цьому, задля 

порівняння країн різних масштабів, сумарний показник держави ділиться на 

кількість населення. Задля оцінки політичної складової у Індексі національних 

брендів держав, дослідники також врахували Індекс урядового середовища, 

розроблений С.Лі та Л.Філером [263, p. 92], що включав оцінку таких аспектів, як 

здійснення політичних прав, верховенства права, довіра громадськості, вільне 

поширення інформації та рівень корупції. 

Індекс засвідчив, що Сполучені Штати посідали 15 місце у світі за силою 

власного іміджу, тобто нижче за розвинені країни Європи та, навіть, за Австралію 

[199, p. 467]. Дослідники наголошують на тому, що така ситуація може здатися 

дивною, однак дослідження також підтверджує наявність негативного ставлення 

до Сполучених Штатів серед міжнародної аудиторії [313, p. 220]. Саме цей анти-

рейтинг і призвів до досить низького результату США у Індексі. Все ж показник 



188 
 

США є позитивним і складає 0,30 (при максимальній оцінці у 10), при тому що 

держави, що слідують за США мають негативну оцінку. Це свідчить, що 

позитивне сприйняття Сполучених Штатів переважує негативні тенденції, 

основною з яких є погане сприйняття зовнішньої політики США респондентами. 

Автори Індексу сили національних брендів наголошують на схожості його 

результатів із висновками дослідження С.Анхольта, адже країни, які позитивно 

сприймаються у світі, володіють кращим національним іміджем і навпаки. На 

думку дослідників, ці два індекси корелюються, вказують на ті самі феномени та 

доповнюють один інший, не дивлячись на відмінну методологію і дані [199, 

p. 468]. Це частково вірно, якщо говорити про невеликі високорозвинені держави 

Європи, які посідають високі позиції не тільки у цих двох індексах, але і за 

Світовим рейтингом культурної дипломатії. Однак 1-а і 15-а позиція США у двох 

індексах у один рік демонструє значну відмінність між суб’єктивним сприйняттям 

США (як уже наголошувалося, США стали лідером в Індексі національних 

брендів внаслідок позитивних очікувань світової громадськості щодо політики 

нового на той час Президента США Б.Обами) та об’єктивними показниками, які 

свідчать про обізнаність світової громадськості у США, та, одночасно, про дещо 

меншу їх популярність за кордоном. 

США тривалий час володіють сформованим іміджем, у тому числі завдяки 

успішному використанню всього наявного дипломатичного інструментарію. 

Наразі, світова громадськість є достатньо добре обізнаною і сприймає цю державу 

як одного зі світових політичних лідерів, здатних здійснювати глобальну 

політику, значну військову потугу, наймогутнішу економіку і виробника 

престижних матеріальних та культурних продуктів. У Сполучених Штатів немає 

потреби у розробці власного іміджу «з нуля». Однак поширений у світі імідж 

США підвищує вимоги його «споживачів», і неправильні, з точки зору світової 

громадськості, зовнішньополітичні кроки мають значно шкідливіший вплив на 

імідж цієї держави порівняно із іншими. 
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Висновки до розділу 3 

Сполучені Штати Америки зараз діють у дуже складних умовах: вони є 

світовим лідером у багатьох сферах, у тому числі і дипломатичній, однак умови 

на міжнародній арені є дуже мінливими, тому цій державі необхідно максимально 

швидко реагувати на новітні виклики, що і робиться з доволі високою 

ефективністю, в тому числі й за рахунок нових дипломатичних методів та засобів, 

й, насамперед, тих, що виокремлюють дипломатичний компонент «м’якої сили». 

Провідним із таких методів лишається публічна дипломатія. Наразі 

Державний департамент ефективно управляє своєю власною глобальною «медіа-

імперією», що досягає більше восьми мільйонів осіб безпосередньо через свої 600 

соціальних медіа-платформ. Це забезпечує Державний департамент потенціалом 

необмеженого цензурою спілкування з масовою аудиторією за дуже низькими 

цінами, а також можливістю цю аудиторію слухати. Сегментація аудиторії 

дозволяє направляти різноманітні повідомлення різним групам людей. Іншим 

методом, що входить до дипломатичного компонента «м’якої сили», є культурна 

дипломатія, втім у дипломатії Сполучених Штатів він не є інституціоналізованим, 

а здійснюється разом із публічною дипломатією та, у практичній діяльності 

Державного департаменту, є радше її складовою аніж самостійним напрямом, 

хоча як на теоретичному рівні, так і у практиці інших держав, проявляються 

суттєві відмінності між публічною та культурною дипломатією. 

Найновітнішим методом здійснення «м’якої сили» у дипломатичній 

практиці є електронна дипломатія. Значною мірою вона, як на інституційному, так 

і на функціональному рівні, пов’язана з публічною дипломатією, проте її 

основною ціллю є не просте донесення інформації, а спричинення в аудиторії 

позитивної реакції та забезпечення довгострокових контактів. Окрім цього 

електронна дипломатія виконує також інші функції: управління знаннями, 

інформацією та контактами, менеджмент кадрів і ресурсів, планування політики 

тощо. Загалом, діяльність США у сфері електронної дипломатії можна оцінити як 

дуже активну, ефективну та інноваційну, а більшість критичних зауважень 
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спричинені скоріше новітнім характером електронної дипломатії та не повною 

сформованістю вказаного інструментарію. 

Іміджева дипломатія, як і публічна та культурна, спрямована насамперед на 

створення позитивного іміджу держави за кордоном, і в дипломатичній практиці 

США часто неможливо чітко розрізнити дії держави щодо використання цих 

методів, проте низка заходів, за своїм характером, може бути однозначно 

віднесена до іміджевої дипломатії, яка насамперед передбачає координацію усіх 

сигналів, що направляються зовнішній аудиторії, формування іміджу президентів 

США та сприяння американським брендам. Власне, бренди є більш чутливими за 

уряд до погіршення іміджу США, а тому спостерігається певна підміна державної 

іміджевої дипломатії діями недержавного сектору, зокрема бізнесом. Щодо 

багатостороннього співробітництва, то заради швидкого досягнення визначених 

зовнішньополітичних цілей Сполучені Штати нерідко нехтують потенціалом 

«м’якої сили», яка могла б бути отримана у разі активнішого використання 

багатосторонніх механізмів, надаючи перевагу одностороннім діям на 

міжнародній арені, як це спостерігалося за адміністрації Дж.Буша-молодшого, і ця 

тенденція значною мірою продовжує зберігатися. 

Проблемою для більшості сучасних досліджень «м’якої сили» США є те, що 

на офіційному рівні у цій країні у більшості випадків визнаним методом є лише 

публічна дипломатія, а тому деякі із досліджень публічної дипломатії США, 

фактично, є дослідженнями сфери іміджевої чи культурної дипломатії, при чому, 

аналогічні дослідження у країнах, де виділяються такі сфери, називаються 

відповідно. У подальшому, з гносеологічної точки зору, доцільно виділяти ці 

сфери і щодо дипломатії США задля визначення та детального дослідження їх 

специфічних рис. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження стало основою для вирішення важливого наукового 

питання, що полягає в обґрунтуванні важливості ролі та місця дипломатичного 

компонента «м’якої сили» в зовнішньополітичній практиці США. 

1. Цілком логічним та зрозумілим є те, що дипломатія, як один із основних 

засобів зовнішньої політики, є явищем динамічним, тобто таким, що змінюється 

залежно від конкретних історичних умов, розвивається, еволюціонує. На думку 

автора, однією із суттєвих тенденцій ХХІ ст. є те, що відбувається доповнення 

традиційних методів дипломатії новими, або, так званими, «нетрадиційними» 

дипломатіями, що викликано передусім усвідомленням провідними державами 

світу важливості контактів із недержавними акторами, а також із широкою 

громадськістю, і насамперед громадськістю іноземних держав, підтримка якої є 

суттєвим фактором просування власних інтересів за межами національної 

території та збереження дружніх відносин між країнами незалежно від зміни 

політичної ситуації у кожній із них. У цілому, формування та підтримання 

позитивного іміджу серед еліт і широкого загалу в інших країнах та його 

використання для отримання зовнішньополітичних переваг позначається 

поняттям «м’яка сила». 

«М’яку силу» можна розглядати як на більш широкому рівні зовнішньої 

політики певної держави, коли вона суттєво впливає на формування 

зовнішньополітичних стратегій, так і на практиці, зокрема у дипломатичній 

діяльності, що проявляється в удосконаленні існуючих та становленні нових форм 

дипломатії, спрямованих на досягнення зовнішньополітичних цілей за допомогою 

привабливості чи переконання. У сформованій Дж.С.Наєм у 1990-і рр. концепції 

«м’якої сили» власне вперше було надане теоретичне обґрунтування здатності 

певного актора привабити своїми цінностями іншу сторону таким чином, щоб 

вона приймала рішення, у яких зацікавлений такий актор, добровільно, без 

здійснення на неї тиску та не викликаючи у неї спротиву. 
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У 2007 р. як реакція на дисбаланс між «жорсткою» і «м’якою силою» у 

зовнішньополітичній діяльності США у період президентства Дж.Буша-

молодшого у рамках концепції «м’якої сили» було запропоноване поняття 

«розумна сила», сутність якої полягала у кваліфікованій та вдало обраній 

комбінації «м’якої» і «жорсткої» сили. Проте вона виявилася скоріше 

декларативним поняттям, призначеним для позитивного як внутрішнього, так і 

зовнішнього сприйняття зовнішньої політики США, і більшою мірою 

реалізовувалася вже за Президента Б.Обами, а в академічному розумінні, не 

виходила за межі концепції «м’якої сили».  

Власне, концепція «м’якої сили» за своє більш ніж 20-літнє існування, 

перетворилась із теоретичного поняття на повноцінну зовнішньополітичну 

концепцію для Сполучених Штатів, що стала підґрунтям відповідної стратегії, 

придатної до практичної реалізації, яка включає досить широке коло методів та 

засобів дипломатичної діяльності. 

2. При розгляді «м’якої сили» певної держави, варто усвідомлювати, що 

вона не є цілісним єдиним механізмом, а практична діяльність у згаданому 

напрямі здійснюється у рамках окремих компонентів. Але якщо у початковому 

варіанті концепції «м’якої сили» основна увага приділялася природі та характеру 

зовнішньополітичних дій, то в її подальшому розвитку науковцями почали 

виділятися окремі методи, що дозволяють посилювати наявну «м’яку силу» 

певної держави, а тому на порядку денному постала потреба у класифікації 

компонентів «м’якої сили». 

У пропонованому дослідженні власне подається авторська класифікація 

компонентів «м’якої сили», яка включає структурно-історичний, політичний, 

недержавний та дипломатичний компоненти, де чільне місце належить саме 

дипломатичному компоненту. На нашу думку, поняття «дипломатичний 

компонент «м’якої сили» означає комплекс відповідних дипломатичних методів 

та засобів, що передбачають безпосереднє застосування «м’якої сили» і 

характеризуються свідомими державними діями, направленими на покращення 

сприйняття держави за кордоном. 
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Якщо інші компоненти не передбачають безпосередніх дій держави у сфері 

«м’якої сили»: структурно-історичний компонент означає загальні 

характеристики держави, її культури та цінностей, що склалися історично і є мало 

змінними у короткий проміжок часу; недержавний компонент передбачає 

застосування «м’якої сили» недержавними акторами, такими, як неурядові 

організації, культурні спілки, бізнес-компанії, недержавні засоби масової 

інформації, тощо; політичний компонент є досить сталим і констатує наявність у 

країни певного рівня привабливості, – то саме дипломатичний компонент 

передбачає цілеспрямовані дії з метою покращення сприйняття держави за 

кордоном за допомогою відповідних методів, здійснюваних уповноваженими на 

це державними органами, що надає дослідженням «м’якої сили» прикладного та 

рекомендаційного характеру.  

Власне, дослідження дипломатичного компонента «м’якої сили» 

фокусується насамперед на аналізі таких методів дипломатії, як публічна, 

культурна, іміджева та електронна, а також трансформації основного 

дипломатичного інструментарію та традиційних дипломатичних методів у 

контексті концепції «м’якої сили».  

При чому, значення дипломатичного компонента «м’якої сили» як 

практичного інструмента дипломатії поступово зростає, що підтверджується 

включенням багатьма державами до своїх доктринальних документів у сфері 

зовнішньої політики характерних для нього методів та засобів, збільшенням 

їхнього фінансування та кількості персоналу, залученого до відповідних дій, а 

також загальною інтенсифікацією зусиль на цьому напрямі дипломатичної роботи. 

3. На доктринальному рівні окремі принципи «м’якої сили» були вперше 

закладені у Стратегію національної безпеки США 2006 р. та у відповідну їй 

концепцію «трансформаційної дипломатії», що передбачали поступову заміну 

односторонніх силових дій, шкідливих з іміджевої точки зору, методами і 

засобами «м’якої сили», для покращення іміджу США. На практиці ж можна було 

простежити лише фрагментарний перегляд політики Білого дому щодо 

застосування військової сили та вибіркове використання засобів «м’якої сили», 
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що в цілому не обмежувало можливість з боку США повалення 

антидемократичних режимів шляхом військових операцій. 

Власне, зусилля адміністрації Дж.Буша-молодшого щодо впровадження 

методів «м’якої сили» виявилися недостатніми для того, щоб покращити імідж 

США за кордоном. Головна причина полягала у тому, що адміністрація США 

обмежилася лише внесенням доповнень із «м’якою силою» у свій 

зовнішньополітичний курс, не вносячи необхідних коректив в основну, «жорстку» 

лінію зовнішньої політики США, яка переважала у стратегіях 2002 і 2006 рр. 

З новою силою проблема відходу від жорсткого курсу в зовнішній політиці 

постала перед Президентом Б.Обамою. Стратегія національної безпеки 

Президента Б.Обами 2010 р. була досить інноваційною за своїм характером. У ній 

вперше пропонувалося комплексне поєднання різних сфер американської 

могутності у світі – дипломатії (через яку реалізується «м’яка сила»), військового 

та економічного потенціалу («жорстка сила»), а також «сили прикладу», що також 

може бути віднесена до «м’якої сили», що і пов’язувало цю Стратегію із поняттям 

«розумна сила», широко використовуваного адміністрацією Президента Б.Обами. 

При цьому, основним ідеологічним постулатом американської зовнішньої 

політики, навіть у контактах із недемократичними режимами, було визнано 

прагнення до морального лідерства у світі шляхом ефективної дипломатії та 

м’якої політики влади. 

Наступна Стратегія національної безпеки 2015 р. Президента Б.Обами 

характеризувалася значними відмінностями у аналізі поточної світової ситуації і 

становища Сполучених Штатів, однак загальні принципи лишалися незмінними: 

замість управління світом – моральне лідерство через авторитет, приклад, 

принципи і цінності, співпрацю з партнерами, але, водночас, і через наявну силу 

та потенціал до дій. 

Загалом, за останні 20 років зовнішня політики США концептуально, та 

зокрема співвідношення у ній інструментів «м’якої» та «жорсткої» сили, зазнала 

значних змін. У дослідженні простежено намагання американською керівною 

елітою оперативно адаптувати зовнішню політику держави до сучасних реалій і, 
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як результат, можна констатувати, що у США, і насамперед, за президентства 

Б.Обами закріпилося розуміння того, що потенціал «м’якої сили» держави 

повинен постійно оцінюватися, аналізуватися та, головне – використовуватися. 

4. Дипломатична служба Сполучених Штатів володіє значними ресурсами – 

фінансовими, організаційними, кадровими та інтелектуальними, що дозволяє їй як 

демонструвати значну ефективність традиційних дипломатичних практик при 

виконанні зовнішньополітичних завдань, так і бути досить інноваційною, 

впроваджуючи нові дипломатичні методи і засоби, які власне і визначають 

основну конфігурацію дипломатичного компонента «м’якої сили». До суттєвих 

переваг інституційного механізму дипломатії США можна віднести її 

динамічність, здатність до реформування відповідно до нових історичних реалій 

та потреб держави, ефективність дій незалежно від зовнішніх обставин, швидке 

розуміння викликів та оперативність у пошуку можливих відповідей на них, а 

також ефективне застосування дипломатією нових нетрадиційних методів. Одним 

із найяскравіших прикладів цього є те, що Сполучені Штати – перша у світі 

країна, у структурі відомства закордонних справ якої з’явилася спочатку посада 

першого заступника Державного секретаря з публічної дипломатії, а згодом – 

Управління з електронної дипломатії. Впровадженню новітніх методів «м’якої 

сили» у дипломатичній практиці США певною мірою сприяє і спосіб набору 

кадрів, який передбачає залучення спеціалістів-практиків із інших сфер. 

Наразі, у світовій політиці проявляється тенденція до збільшення 

публічності усіх видів дипломатичної діяльності, навіть найбільш консервативних 

традиційних методів і засобів, що власне суттєво посилює ефект «м’якої сили», а 

також окреслює їх належність в згадуваному контексті до дипломатичного 

компонента «м’якої сили». За веденням переговорів певною державою, 

укладенням нею міжнародних договорів та офіційним дипломатичним 

листуванням, а також за діяльністю її дипломатичних представників, тепер 

уважно та прискіпливо стежать не лише уряди інших країн, а й власна та 

закордонна громадськість та ЗМІ, що змушує держави обережно, та водночас 

активно та публічно, підходити до власних зовнішньополітичних дій, здійснюючи 
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їх з оглядом на ефект «м’якої сили». США не тільки помітили цю тенденцію, а й 

належно відреагували на неї, як через розширення використання відносно нових 

дипломатичних методів – публічна та культурна дипломатія, чи запровадження 

інноваційних практик – електронна та іміджева дипломатія, так і здійснивши 

відповідні доктринальні, інституційні та організаційні зміни щодо використання 

таких традиційних дипломатичних методів як особиста дипломатія Президента та 

Державного секретаря, конференційна дипломатія та дипломатія самітів, участь у 

багатосторонньому співробітництві, військова та економічна дипломатія тощо, які 

мають значний потенціал щодо створення та використання ефектів «м’якої сили» 

для успішного просування зовнішньополітичних інтересів США. 

5. Чільне місце серед методів, які Сполучені Штати використовують у 

рамках дипломатичного компонента «м’якої сили», займає публічна дипломатія, 

яка є виявом взаємодії дипломатії США не стільки з урядами іноземних держав, 

як, насамперед, із громадськістю цих країн, що має суттєвий потенціал щодо 

розбудови взаємин із відповідними державами. Активність діяльності за цим 

напрямом постійно зростає з 1999 року, коли в Державному департаменті було 

виокремлено і адміністративно посилено цей напрям дипломатичної діяльності. 

Основними методами здійснення публічної дипломатії є проведення публічних 

заходів за кордоном, реалізація програм обмінів та заохочення до отримання 

іноземцями освіти у Сполучених Штатах, використання засобів масової 

інформації, а також соціальних медіа та інших інтернет-джерел для просування 

власних інтересів. 

Культурна дипломатія, яка теоретично та у практиці багатьох країн є 

самостійним видом дипломатичної діяльності, у рамках практичної діяльності 

Сполучених Штатів з реалізації дипломатичного компонента «м’якої сили», 

інституційно та функціонально не виокремлена як дипломатичний метод. 

Американська масова культура (кіно, музика, мистецтво) поширюється у світі 

незалежно від дій держави, тому у Сполучених Штатів немає необхідності 

просувати її за кордоном ще й через дипломатичні канали. У той же час, 

Сполучені Штати володіють достатніми економічними ресурсами, щоб 
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здійснювати належне фінансування культурних програм Державного 

Департаменту, які використовують для популяризації менш відомих, 

альтернативних та суто американських жанрів, поширення інформації про 

Сполучені Штати у світі та міжкультурного обміну загалом. 

Електронна дипломатія є стратегічним елементом впливу на громадськість в 

інформаційну епоху, і Державний департамент США це цілком усвідомлює, саме 

тому Сполучені Штати першими запровадили у складі відомства закордонних 

справ Управління з електронної дипломатії, що поступово відокремлює 

електронну дипломатію від публічної. Наразі США досить ефективно 

використовують мережу інтернет у своїй діяльності, хоча це часом призводить і 

до негативних наслідків, таких як «твіттер-війни» чи розголошення 

конфіденційної інформації, як при скандалі з «Вікілікс». 

Ще одним із важливих методів посилення «м’якої сили» держави є створення 

національного бренду держави через іміджеву дипломатію. США тривалий час 

володіють сформованим іміджем, а громадськість інших країн є достатньо добре 

обізнаною про цю державу і сприймає її як одного зі світових політичних лідерів, 

активного учасника багатосторонніх інституцій та міжнародних організацій, значну 

військову потугу, наймогутнішу економіку і виробника престижних матеріальних 

та культурних продуктів. Наразі, Сполучені Штати не потребують розробки 

власного бренду «з нуля» чи його значного корегування, тому їх іміджева 

дипломатія полягає переважно у координації інформаційних сигналів, що 

направляються іноземній аудиторії державними інституціями США, усуненні 

можливих суперечностей та висвітленні передусім позитивних рис власної держави 

та її активної позиції щодо вирішення світових проблем. 

6. Наразі дипломатичний компонент «м’якої сили» найактивніше 

використовують держави, які прагнуть набути впливового становища у світі, чи 

вже займають вагоме місце у світовій політиці та намагаються його зберегти. 

Однією із таких держав-лідерів на світовій арені є Сполучені Штати Америки, які 

досить оперативно реагують на новітні виклики, та роблять це досить ефективно 
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за допомогою як традиційних, так і, значною мірою, «нетрадиційних» 

дипломатичних методів та засобів. 

Успіхи США у використанні дипломатичного компонента «м’якої сили» 

насамперед пояснюються тим, що: по-перше, їх метою є не тільки вирішення 

практичних поточних проблем, скоріше вони є превентивним механізмом – адже 

покращуючи ставлення широких кіл зарубіжної громадськості, і особливо молоді 

інших країн, до своєї держави, Державний департамент прагне отримати 

політичні дивіденди у майбутньому; по-друге, до здійснення таких програм 

Сполученими Штатами залучається велика кількість неурядових організацій та 

агентств, безпосередньо не асоційованих з урядом США, які мають вищий рівень 

довіри серед іноземних громадян, адже їхня діяльність не вважається 

безпосередньо пов’язаною із зовнішньою політикою Сполучених Штатів. 

Наявний інструментарій дипломатичного компонента «м’якої сили» власне 

розширює можливості США щодо просування своїх національних інтересів у 

світі. Наприклад, оскільки одним із основних доктринальних пріоритетів 

зовнішньої політики США традиційно є поширення ідеї глобальної 

демократизації, Державний департамент США використовує дипломатичний 

компонент «м’якої сили» насамперед задля демонстрування переваг демократії 

американського зразка та заохочення інших держав до демократизації. Наразі 

держави можуть по-різному використовувати вищезгаданий інструментарій для 

просування власних цінностей або інтересів, з будь-яким іншим наміром, навіть із 

метою підготовки або обґрунтування зовнішньої агресії, як у випадку із 

російською агресією проти України, що супроводжується рядом дій та заяв у 

сфері «м’якої сили» – щодо боротьби за статус російської мови, захисту 

«співвітчизників» тощо. 

Використання засобів та методів дипломатичного компонента «м’якої сили» 

нерідко стає характерною практикою не лише для держав, які намагаються 

домогтися посилення чи збереження власної позиції на міжнародній арені, але й 

для держав, які не претендують на глобальну роль і таким чином можуть певною 

мірою компенсувати нестачу «жорсткої сили». 
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7. Досвід США з використання дипломатичного компонента «м’якої сили» 

може бути корисним для України. На нашу думку, Україні насамперед необхідно 

використати досвід Сполучених Штатів щодо таких методів, як публічна 

дипломатія, зокрема посилити інтенсивність заходів у цьому напрямі задля 

покращення власної репутації та привабливості на міжнародній арені, іміджевої 

дипломатії, задля формування образу перспективної та реформованої країни, та 

електронної дипломатії для ефективної присутності держави у мережі інтернет. 

Україна має ширше й ефективніше використовувати власну велику та 

розгалужену діаспору та систему її заходів, організацій та засобів масової 

інформації, яка вже є досить авторитетною у світі. Наразі, Україна ще не достатньо 

ефективно користується цими механізмами. В сукупності з іншими обставинами 

подібна практика не сприяє швидкому подоланню таких болісних для держави 

проблем як негативне ставлення до України у ряді країн, чи неготовність України 

ефективно протистояти російській пропаганді та проводити інформаційні та 

«іміджеві» кампанії. Недостатня увага до дипломатичного компонента «м’якої 

сили» і сфери «м’якої сили» загалом в Україні проявляється і у меншій кількості 

практичних досліджень у цій сфері, порівняно із США та країнами ЄС. 

Практичні рекомендації щодо посилення «м’якої сили» України у світі є 

такими: вжити зусиль задля утвердження конкурентоздатності економічної та 

політичної моделі розвитку України, що дотримується європейських 

демократичних стандартів, адже більшості держав імпонує успішна, 

демократична та економічно розвинута, європейська Україна; а щодо 

дипломатичного компонента «м’якої сили»: посольствам України необхідно 

проводити активнішу роботу з місцевими медіа, пояснюючи 

внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема її аспекти пов’язані із 

російською агресією, та організовуючи брифінги з актуальних питань 

двосторонніх відносин, підтримувати українську громаду за кордоном, 

співпрацювати з вітчизняним бізнесом для розширення його представлення у 

відповідних державах перебування, і загалом задля розширення в позитивному 

сенсі присутності України за кордоном. 
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