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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 
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 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. 
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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 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-функ-
ціональний, інституційний. 

Компаративний підхід дозволив порівняти здійснення дипломатії США з уявною 
«типовою» моделлю дипломатії, характерною для усіх держав, і, таким чином, 
визначити специфічні риси та «нетрадиційні» методи у дипломатії Сполучених Штатів 
Америки. Це, у свою чергу, дозволяє порівнювати сучасну модель дипломатії, що 
застосовує новітні дипломатичні методи, із традиційною дипломатичною практикою. 
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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, 
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: 
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- 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»; 

- 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» та її складових як на 
теоретичному, так і на практичному рівні. 

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 
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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 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.); 
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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.). 

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, 
списку використаних джерел (370 найменувань українською, російською та англійською 
мовами на 38 сторінках) та додатків. Загальних обсяг роботи складає 241 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено його 

предмет та об’єкт, сформульовано мету та завдання, розкрито методи дослідження, його 
наукову новизну та практичне значення, зв’язок із науковими програмами, планами й 
темами, висвітлено методологічні засади та структуру дисертації, наведено інформацію 
щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи та джерельна база 
дослідження» – викладено концептуальні засади дослідження, проаналізовано зміст 
поняття «м’яка сила» та основні теоретичні підходи до визначення його приналежності 
до певної з парадигм дослідження міжнародних відносин, простежено виникнення та 
еволюцію концепції «м’якої сили», здійснено класифікацію компонентів «м’якої сили», 
визначено та охарактеризовано поняття «дипломатичний компонент «м’якої сили», 
наведено огляд документально-джерельної бази, використаної при написанні рукопису 
дисертації, та з’ясовано стан наукової розробки даного питання. 

Визначено, що теоретичною основою дисертаційного дослідження є концепція 
«м’якої сили», яка за своє більш ніж 20-літнє існування не тільки стала одним із 
теоретичних напрацювань, які пояснюють появу «нових дипломатій», але й 
перетворилася, власне, на повноцінну зовнішньополітичну концепцію США та стала 
підґрунтям відповідної стратегії, придатної до практичної реалізації. Встановлено, що 
концепція «м’якої сили» знаходиться на перетині сфер дослідження зовнішньої політики 
та теорії дипломатії, що насамперед вивчає функціонування дипломатичних інститутів, 
методів та засобів дипломатії, та їх еволюцію. 

Прикладний характер концепції «м’якої сили», як показує, насамперед, досвід 
США, проявляється, передусім, через її компоненти, зокрема через дипломатичний 
компонент. Низкою дослідників було здійснено спроби класифікації компонентів 
«м’якої сили», але, на думку дисертанта, вони є недосконалими. У розділі пропонується 
авторська класифікація компонентів «м’якої сили» за такими критеріями: тривалість їх 
формування – компоненти можуть характеризуватися як довгострокові чи 
короткострокові; спрямованість дій – компоненти можуть характеризуватися як 
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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», у якій чільне місце належить саме дипломатичному 
компоненту, який об’єднує дипломатичні засоби, що передбачають безпосереднє 
застосування «м’якої сили». 

У розділі 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. 

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 у 
рамках окресленої концепції. 

При проведенні даного дослідження дисертант використовував міжнародні 
нормативно-правові акти, що регулюють діяльність держав у сфері зовнішніх зносин, 
міжнародні конвенції, акти і декларації, офіційні політико-правові та нормативні акти 
Сполучених Штатів, що заклали нормативно-правову базу здійснення дипломатичної 
діяльності Сполученими Штатами, доктринальні документи США, що формують та 
виражають поточні пріоритети зовнішньої політики США, стратегії національної 
безпеки, виступи та заяви вищих державних діячів – президентів та державних 
секретарів США, проміжні та підсумкові звіти центральних державних органів 
зовнішніх зносин США, публікації офіційних періодичних видань США, іноземні та 
вітчизняні періодичні видання, аналітичні доповіді дослідницьких центрів, матеріали 
ЗМІ, ресурси мережі Інтернет, монографії із досліджуваної тематики. В результаті 
здійснення критичного аналізу наукової літератури з теми дисертаційного дослідження 
був зроблений висновок щодо недостатнього рівня вивченості даної проблематики та 
відсутності наукових праць комплексного характеру. 

Велике значення для дослідження мали напрацювання українських дослідників-
«американістів», насамперед, варто виділити наукові праці Б.М.Гончара, Н.Д.Городньої, 
Т.А.Грищенка, Є.Є.Камінського, О.В.Потєхіна, Н.Ф.Ржевської, М.М.Рижкова, 
О.Г.Цвєткова, О.О.Шевченка, О.В.Шевчука та ін., які заклали концептуальні засади 
дослідження зовнішньої політики та дипломатії Сполучених Штатів загалом, її 
формування та здійснення, а також доктринального та інституційного забезпечення. 
Були використані дані із праць українських фахівців з дипломатії та функціонування 
дипломатичних служб різних країн, таких як Б.І.Гуменюка, О.П.Сагайдак, В.Г.Ціватого, 
О.В.Щерби та інших. Серед досліджень російських авторів, насамперед, виділяється 
монографія Б.А.Ширяєва «Зовнішня політика США. Принципи, механізми, методи», яка 
детально аналізує не тільки зовнішньополітичний механізм, але і власне дипломатичну 
службу США, праці вчених-міжнародників Т.В.Зонової, І.І.Попова та інших. 
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Основну теоретичну базу дослідження заклали наукові праці безпосереднього 
автора поняття «м’яка сила» – Дж.С.Ная, а дещо згодом додалися його критики та 
послідовники. Його дослідженням на теоретичному рівні та адаптацією їх 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. Питання 
позитивного чи негативного впливу «м’якої сили» розглядали Дж.Галларотті, 
Н.Фергюсон, Дж.Джофф, Р.Каган, К.Волтц, П.Катценштайн, Ж.Хьюманс, А.Вувінг, 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». Дослідженням «м’якої» і «нормативної» сили ЄС та Європи 
загалом, які можуть бути використані для порівняння з «м’якою силою» США, 
присвячені роботи Я.Маннерса, А.Чіамбра, Т.Діеза, А.Хайд-Прайса, Р.Вітмана. 

Останнім часом кількість досліджень «м’якої сили» зросла і в Україні, але все ж це 
поняття лишається менш дослідженим у вітчизняній політичній науці у порівнянні зі 
США чи країнами ЄС. Власне цій проблематиці присвячена монографія А.В.Луценко та 
Г.А.Піскорської «М’яка сила» в сучасній геополітиці». Є ряд окремих досліджень, серед 
яких виділяється дисертація М.С.Годлевського «Силові і несилові засоби в зовнішній 
політиці адміністрацій Барака Обами», наукова доповідь М.Г.Капітоненка «М’яка сила» 
у сучасній світовій політиці» та ряд досліджень «М’яка сила» України в регіоні» 
українського аналітичного центру «Інститут світової політики». 

«М’яка сила» є предметом дослідження низки російських дослідників, зокрема 
С.А.Караганова, А.В.Торкунова, А.П.Циганкова та ін. 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 «м’якою силою» 
експансіоністської зовнішньої політики, а також протидії «м’якій силі» США. 

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, Ф.Хансона, С.Джонса та інших американських та 
європейських науковців. В Україні також значно більше робіт присвячено лише 
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, Н.В.Нікулішин, М.М.Рижкова, І.Ю.Слісаренка та ін. Говорячи про 
окремі методи «м’якої сили», варто відзначити роботи Є.А.Макаренко, Н.О.Піпченко, 
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О.В.Ваганової, присвячені «віртуальній» дипломатії; М.А.Ожевана, О.П.Кучмій, 
Н.Ф.Сербіної – «культурній» дипломатії; С.А.Гуцал, В.І.Терещук, О.М.Тищенко-
Тишковець та ін. досліджують публічну дипломатію як метод «м’якої сили»; окремі 
питання іміджевої дипломатії питання знайшли своє висвітлення в роботах уже 
згадуваних Є.А.Макаренко, Н.О.Піпченко, В.І.Терещука, О.В.Швець, О.В.Шевченко. 

Загалом слід зазначити, що, 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 другому розділі – «Доктринальний, інституційний та практичний виміри 
дипломатичної діяльності США у контексті концепції «м’якої сили» – загалом 
простежено поступове усвідомлення американською керівною елітою у 2000-і рр. 
зміни стану міжнародного середовища та домінуючих у ньому типів поведінки, з 
огляду на зростаючу ефективність невійськових методів взаємодій, та намагання 
державного керівництва адаптувати зовнішню політику США до таких реалій. Було 
проаналізовано дипломатичні засоби, необхідні для успішної реалізації 
дипломатичного компонента «м’якої сили» США, зокрема відповідні доктрини та 
стратегічні документи, інституційну базу, включно із кадровим та фінансовим 
забезпеченням дипломатичної служби США, а також трансформацію основного 
дипломатичного інструментарію та традиційних дипломатичних методів у контексті 
концепції «м’якої сили». Окреслено, що 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. 

У розділі дисертант проаналізував і порівняв чотири стратегії національної 
безпеки США, зокрема по дві стратегії за Дж.Буша-молодшого та Б.Обами: 2002 і 2006 
рр., та 2010 і 2015 рр., відповідно. 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.  

Відповідно, у розділі було проаналізовано структуру Державного департаменту 
США, інституційні зв’язки із іншими державними органами США та підпорядкованими 
йому агентствами, простежено зміну цієї структури та її адаптацію до практики 
реалізації концепції «м’якої сили».  
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Також у розділі були проаналізовані доктринальні, інституційні та організаційні 
зміни щодо використання Сполученими Штатами Америки традиційних 
дипломатичних методів. Хоча дослідники часто протиставляють традиційні та «нові» 
методи дипломатичної діяльності, називаючи як основну відмінність між ними саме 
суб’єктність чи об’єктність контактів та форму впливу, адже якщо перші переважно 
задіяні для безпосереднього контактування із урядами зарубіжних країн, то другі – із 
громадськістю відповідних країн, однак у сучасних умовах власне усі дипломатичні 
методи еволюціонують, і навіть найбільш консервативні із них, наразі, створюють 
ефекти «м’якої сили» тією мірою, якою вони стають відомими широкій громадськості. 
Відповідно, були досить детально розглянуті ті з традиційних дипломатичних методів, 
які мають значний потенціал щодо створення та використання ефектів «м’якої сили» 
для успішного просування зовнішньополітичних інтересів США – особиста дипломатія 
Президента та Державного секретаря, функціональна дипломатія глав дипломатичних 
представництв, конференційна дипломатія та дипломатія самітів, участь у 
багатосторонньому співробітництві, економічна дипломатія тощо. 

У третьому розділі – «Основні елементи дипломатичного компонента «м’якої 
сили» США» – проаналізовано та визначено особливості практичного застосування 
Сполученими Штатами Америки відносно нових дипломатичних методів, таких як 
публічна та культурна дипломатія, які сформувалися в середині ХХ ст., а також їх 
переосмислення та адаптацію у зв’язку з появою концепції «м’якої сили», та 
впровадження і використання новітніх дипломатичних практик на кшталт електронної 
та іміджевої дипломатії. 

Визначено, що США наразі діють у дуже складних умовах: вони є світовим 
лідером у багатьох сферах, у тому числі й дипломатичній, однак умови на 
міжнародній арені є дуже мінливими, тому ця держава, власне, вимушена 
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», 
зокрема публічної, культурної, електронної та іміджевої дипломатії. 

Провідним із таких методів залишається публічна дипломатія. Наразі Державний 
департамент ефективно управляє своєю власною глобальною медіа-імперією, що 
досягає більше восьми мільйонів чоловік безпосередньо через свої 600 соціальних медіа-
платформ. Сегментація аудиторії дозволяє направляти різноманітні повідомлення для 
різних груп людей. Іншим методом, що входить до дипломатичного компонента «м’якої 
сили», є культурна дипломатія, втім у дипломатії Сполучених Штатів він не є 
інституціоналізованим, а застосовується разом із публічною дипломатією, 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 також пов’язана із публічною 
дипломатією, адже 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, 
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планування політики тощо. Загалом, діяльність США у сфері електронної 
дипломатії можна оцінити як дуже активну, ефективну та інноваційну, а більшість 
існуючих критичних зауважень 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. 

 
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. 

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», 
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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 США, 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. 

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. 
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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», 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, 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 
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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 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, 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 р., 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 
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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 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 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. 
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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». 

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 та культурна 
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 низці 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: на урядовому рівні 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, а також 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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АНОТАЦІЯ 

Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент «м’якої сили» США. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 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. 

У дисертації було запропоновано авторську класифікацію компонентів «м’якої 
сили» із виділенням дипломатичного компонента, а серед специфічних методів, що 
належать до нього, було детально розглянуто практику застосування Сполученими 
Штатами публічної, культурної, електронної, іміджевої дипломатії та окремих аспектів 
традиційної дипломатії. У результаті дослідження було встановлено зростання 
значення дипломатичного компонента «м’якої сили» у зовнішній політиці США. 

Ключові слова: США, зовнішня політика, м’яка сила, розумна сила, публічна 
дипломатія, культурна дипломатія, електронна дипломатія. 
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Диссертация посвящена определению роли и места дипломатического компонента 
«мягкой силы» во внешнеполитической практике Соединенных Штатов Америки. В 
ходе исследования была проанализирована теория и практика использования «мягкой 
силы» Соединенными Штатами как инструмента дипломатической работы, а также 
предпринята попытка переосмысления американского опыта для усовершенствования 
инструментов позиционирования Украины за рубежом. 

В диссертации было предложено авторскую классификацию компонентов 
«мягкой силы» с выделением дипломатического компонента, а среди специфических 
методов, которые относятся к нему, была детально рассмотрена практика применения 
Соединенными Штатами публичной, культурной, электронной, имиджевой 
дипломатии, некоторых аспектов традиционной дипломатии. В результате 
исследования было установлено, что значение дипломатического компонента 
«мягкой силы» во внешней политике США возрастает. 

Ключевые слова: США, внешняя политика, мягкая сила, умная сила, 
публичная дипломатия, культурная дипломатия, электронная дипломатия. 

 
ABSTRACT 

Havrylenko I.I. Diplomatic component of U.S. ‘soft power’. – Manuscript. 
Thesis for the Academic Degree of Candidate of Political Science. 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. 

Originally coined in the 1990ies by American neoliberal thinker J.S.Nye, the term 
‘soft power’ is now broadly accepted by political and academic circles, both by neorealist 
and neoliberal paradigms of international relations research. ‘Soft power’ is the ability to 
reach the foreign policy aims by attracting and persuading others to adopt one’s goals. 
Public diplomacy, cultural diplomacy, electronic and image diplomacy, general 
attractiveness of a country’s diplomacy and the image of a country are considered as the 
methods of ‘soft power’. The scientific purpose of the research is to find the place of ‘soft 
power’ among other foreign policy methods of the United States. The theoretical part 
includes answering the question – if ‘soft power’ methods are successfully adopted by the 
U.S. does this automatically evidences that any country can apply such techniques copied 
from the American experience, or can be modified and adjusted to suit other conditions. 

The author offers a classification of ‘soft power’ components, distinguishing the 
diplomatic component and, among the specific methods belonging to it, stresses the use of 
public, cultural, electronic and image diplomacy by the United States and elaborates on 
them. Altogether the potential of ‘soft power’ of a state should be measured and used, with 
special attention being paid to the diplomatic, political, structural-historical and non-state 
components of ‘soft power’ in world politics. 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 
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‘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 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 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 research noted the growing importance of the diplomatic component of ‘soft 
power’ both in the U.S. foreign policy and in the world as a whole, and no states can 
ignore this aspect. In order to ensure the comprehensive perception of this instrument one 
should address the experience of the country, where the particular concept has emerged, 
and which was one of the pioneers of its implementation – the US. 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підп. до друку 13.04.2018. Формат 60×901/16. Папір. офс. Гарнітура “Таймс”. Друк. офс.  
Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Зам. 159. 

 

Віддруковано у ТОВ-Видавництві “ЛОГОС” із оригіналів автора. 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 201 від 27.09.2000 р. 
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-60-03 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


