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держав напрямами і лише згодом отримавши загальне визнання і можливість 

втілення дипломатичними службами (с.12-13). Окрім усього, дипломатія 

Сполучених Штатів Америки в XXI столітті також виразно позначається 
наявністю дипломатичного компонента «м’якої сили», а низка 

американських цінностей переконливо підкріплює зовнішньополітичні 

ініціативи держави. Особливо цікавим є досвід США у створенні політичного 
іміджу держави за допомогою культури, де масова культура, маючи певний 
ступінь популярності та привабливості, може виступати як «м’яка сила». 

Американська масова культура через різноманітні види і жанри, міфи і 

символи відображає соціальні процеси та формує в масовій свідомості 
політичний імідж США, як єдиної наддержави. Ці та інші положення вкотре 

підтверджують, що представлена до захисту тема, потребує детального 

дослідження. г ГП
С, Метою дисертації автор окреслив здійснення комплексного 
дослідження по встановленню ролі та місця дипломатичного компонента 

«м’якої сили» в зовнішньополітичній практиці Сполучених Штатів Америки, 

на основі аналізу трансформації інституційного механізму та основних 
методів дипломатії США в контексті реалізації концепції «м’якої сили» (е.13- 

14). Низка паралельно сформульованих завдань надали можливість 

здобувачеві структурувати процес наукового пошуку (с. 14) і привести його 

до результативних висновків (с. 191-199). : ' - г
Об’єктом Дослідження в дисертації Гавриленка IX є 

зовнішньополітична діяльність СІЛА (с. 14), бо постійне ускладнення 

завдань, що стоять перед дипломатичною службою Сполучених Штатів, 
потребує постійного вміння пристосовуватися до сучасних тенденцій-, 

ефективно протидіяти новим загрозам та викликам (с.25), а отже, «практична 

дипломатія та досвід зовнішньополітичної діяльності СІЛА є дуже 

важливими в контексті заявленого дослідження» (с.26). ;с і : ,
Повністю досягти окресленої мети дослідникові вдалося завдяки 

предметній конкретизації об’єкту, концентруючись на дипломатичному
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компоненті «м’якої сили» США, що визначається відповідним комплексом 

дипломатичних методів, засобів та інституційних механізмів 

зовнішньополітичної практики США (с.14).

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи та джерельна база 
дослідження» представлено концептуальне бачення, досліджуваної 

проблеми, зокрема, змістове наповнення категорії «м’яка сила», що з одного 

боку, -  стверджує Дж. С. Най, -  «є здатністю досягати бажаного шляхом 
приваблення та переконання інших до засвоєння ваших цілей» (с.28), з 

другого, на чому наголошує М. Фрейзер і, до думки якого пристає автор 

дисертації -  «м’яка сила», пов’язана зі сферою культури і культурною 
дипломатією (с.28).

З добувач піддає системному аналізу основні теоретичні підходи 

міжнародних відносин, щоб визначити приналежність ключової категорії 

дисертаційного дослідження до конкретної з парадигм, вивчає процес 
виникнення та еволюцію концепції «м’якої сили», робить спробу 

класифікувати компоненти «м’якої сили», визначає та характеризує поняття 

«дипломатичний компонент «м’якої сили».

У дисертації Гавриленко І.ї. формулює основну причину 
трансформацій традиційної теорії дипломатії: поява складного міжнародного 

середовища, де «взаємодіє низка акторів різного типу», що частково підриває 

устої традиційної теорії дипломатії, обґрунтованої виключно зв’язком 
держава-держава (с.23). Цілком об’єктивно, що серед причин названо 

протилежно направлені тенденції, коли «зростаючі обсяги та інтенсивність 

взаємодій, а також розширення методів і засобів дипломатії, Що почало 

особливо яскраво спостерігатися у глобалізованому і взаємозалежному світі» 
(с.24) призводить до зростання значимості дипломатії. Нові тенденції у 

міжнародних відносинах впливають і на дипломатичні служби різних 

держав’, особливо тих, що прагнуть здобути впливове становище у світі, чи 
прагнуть зберегти вже набуте (с.25), як от -  США.

Детальний авторський аналіз основних точок зору щодо суті
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досліджуваної проблеми, показав, що процес охоплення концепцією «м’якої 

сили» має еволюційний характер -  від моменту, коли вчені запропонували 

перейти від наукової гіпотези до практичного плану дій, представленого у 

1996 р. органам влади США, де пропонувалось замінити класичну «ядерну 

парасолю» захисту Сполучених Штатів та їх союзників від загроз на 

«інформаційну парасолю», зважаючи, що головною силою Америки є її 

інформаційні можливості (с.28), до появи у 2007 р. «розумної сили» як 
похідної від концепції «м’якої сили», що було реакцією на дисбаланс між 

«жорсткою» і «м’якою силою» у зовнішньополітичній діяльності США в 

період президентства Дж. Буша-молодшого (с.29). І, нарешті, коли через 

доповнення у працях Дж. С. Ная «розумної сили», з’явилося поняття «кібер- 
сили» чи «цифрової сили», здатності отримувати бажані результати шляхом 

використання електронно-взаємозв’язаних інформаційних ресурсів у 

цифровій сфері» (с.32-33). , їі^О і 'О у

Критичний аналіз структури компонентів «м’якої сили», здійснений 

здобувачем, засвідчив теоретичність класифікації, представленої 

Дж. С. Наєм, та «надміру прикладний і розрахунковий характер» деяких 

інших класифікацій, і дозволив розробити авторську класифікацію структури 
«м’якої сили», обґрунтовану власними критеріями (с.45). Вона включає 

структурно-історичний, політичний, недержавний та дипломатичний 

Компоненти. Особливу увагу Гавриленко 1.1, концентрує на вивченні 
дипломатичного компоненту, що є частиною предмету дослідження (с.47) і 

формулює авторське визначення цього поняття. ,-тгг:-:

Ґрунтовна джерельна база дослідження, до якої автором включено 

праці, що вперше залучені до наукового обігу, документальні джерела, 
публікації провідних науково-дослідницьких центрів з проблематики 

міжнародних відносин, вітчизняні періодичні видання, ресурси мережі 

інтернет у поєднанні з критичним підходом до їх вивчення, дали змогу 

зробити висновок про недостатній рівень дослідженості даної проблематики
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та відсутності наукових праць комплексного характеру, а надто -  в Україні 

(с.74).
У другому розділі -  «Доктринальний, інституційний та практичний 

виміри дипломатичної діяльності США у контексті концепції «м’якої сили» 

Гавриленко І.І. представив результати ретельного аналізу причин, що 
призвели державне керівництво США до прагнення адаптувати зовнішню 

політику відповідно змінам у стані міжнародного середовища та домінуючих 

у ньому типів поведінки, підняттю рівня ефективності мирних прийомів 
взаємодій.

На особливу відзнаку заслуговує авторське твердження, що часи 

президентства Дж.Буша не були виключно провальними для реалізації 

концепції «м’якої сили», бо ж саме на цей період припадає проголошення 
«трансформаційної дипломатії», або «дипломатії перетворень», що 

розглядається як специфічний набір засобів зовнішньої політики США у 

рамках концепції «м’якої сили» (с.77), коли американські дипломати повинні 

були «працювати як на фронтах внутрішніх реформ, так і в кабінетах 
міністерств закордонних справ інших країн. Даний висновок підтверджує про 

поступовий перехід політики Сполучених Штатів від широкого використання 

інструментарію силових дій до засобів «м’якої сили» (с.78).
Своєчасним є висновок про те, що політику з позиції «м’якої сили» 

можна також розглядати і в контексті нових, перспективних способів впливу 

на сучасну геополітику, у тому числі, шляхом використання інформаційного, 

інтелектуального та інноваційного потенціалу сучасних держав, що 
уможливлює Використання комунікаційних технологій при створенні 

відповідних образів і понять про деякі події міжнародного життя і 

міжнародних політичних процесів (с.85). ' ■ . .:‘
Автор дисертації також підтверджує, що основними суб’єктами 

забезпечення дипломатичного компонента, «м’якої сили» є Державний 

департамент США та координовані ним інституції, що керуються стратегією 

національної безпеки (с.95-115).
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Продовжуючи дослідження у керунку розв’язання поставлених 

завдань, Гавриленко І.І. у третьому розділі -  «Основні елементи 
дипломатичного компонента «м’якої сили» США» звертає увагу на деякі 

специфічні особливості розуміння публічної та культурної дипломатії 

Сполучених Штатів, які водночасі ускладнюють аналіз діяльності 
зовнішньополітичних органів США. «Сполучені Штати не мають єдиної 

спеціалізованої та скоординованої системи зовнішніх органів для здійснення 

виключно культурної дипломатії». Вагомим з цього приводу є висновок, що 

концептуально неправильно здійснювати культурну дипломатію США через 
американську масову культуру. Такі процеси не можна називати культурною 

дипломатією, адже дипломатія є саме сферою державної діяльності, а 

поширення масової американської культури здійснювалося і продовжує 
здійснюватися бізнесом та громадським сектором, без безпосередньої участі 

держави (с, 140).

с : Помітно, що вся культурна дипломатія США невіддільна від публічної

дипломатії. І, хоча, на думку дослідника, з теоретичної точки зору було б 
хибним ототожнювати публічну та культурну дипломатію, оскільки публічна 

дипломатія є більш широким поняттям, бо включає вплив на громадську 

думку іншої держави усіма доступними методами, а не лише культурними 
засобами, одначе, з огляду на практичну діяльність США з цього приводу, в 

дисертації вказано: поняття «публічна дипломатія» включає також і 

культурну дипломатію. а
Автор робить висновок, що «основною функцією публічної дипломатії 

є просування інтересів певної держави за кордоном, та, передусім, не серед 

урядів, а серед громадськості іноземних держав». У публічній дипломатії 

беруть участь офіційні посадові особи держави: президенти, провідні члени 

адміністрації, конгресмени, а також громадські діячі, відомі вчені, 

журналісти тощо. аа: пуаа’чна

- - Отже, США, будучи світовим лідером у багатьох сферах, -у тому числі 

й дипломатичній, зважаючи на мінливий характер умов на міжнародній
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арені, вимушені максимально швидко реагувати на новітні виклики, -  

підсумовує Гавриленко І.І. Доволі ефективно це у Сполучених Штатах 

відбувається з допомогою нових дипломатичних методів та засобів, і, 
насамперед, тих, що виділяють дипломатичний компонент «м’якої сили», 

зокрема публічної, культурної, електронної та іміджевої дипломатії.

Електронна дипломатія окремо є однією з найновіших методик, 
привнесених технологічною революцією, що обумовлена появою мережевих 

технологій та оцифровкою практично всіх даних. Автор цілком слушно 

говорить, що як діяльність електронна дипломатія протікає у специфічному 

самостійному середовищі, змінюючи, переважно, метод, від якого вона 
походить, — публічну дипломатію. Для цього вона все більше переходить до 

мережі інтернет. (с.156, 157), Відповідно, «соціальні медіа та соціальні 

мережі ще більше змінили основні правила здійснення публічної 
дипломатії», В цілому, автор оцінює діяльність США у сфері електронної 
дипломатії як активну, ефективну та інноваційну (с. 171). ::

Наступне, з чим можна погодитись із висновком здобувана, це -  те, що 

«культурна та електронна дипломатія ставлять за мету надати громадськості 
певної інформації, що є ґрунтом для формування образу держави; іміджева ж 

дипломатія стоїть на засадах збереження цілісності та позитивного 

сприйняття такого образу. Використанню «м’якої сили» для поліпшення 

іміджу СІНА за їх межами, не зважаючи на відсутність самого терміну на той 
час, значну увагу приділяли багато-хто з американських президентів, перш за 

все, В.Вільсон, Ф.Д.Рузвельт, Дж.Кеннеді, В.Клінтон.

: І, нарешті, цілком об’єктивним є висновок, що «сприйняття СІЛА як
провідної держави світу сформувалося після закінчення Другої світової 

війни, і приблизно від цього ж часу здійснюється публічна дипломатія 

Сполучених Штатів, тобто ще до появи перших кампаній з і. свідомого 

просування іміджів інших держав. Тому й потреби в просуванні іміджу СІНА 
не було, вона актуалізувалася у 2000-х рр, у зв’язку з очевидним 

погіршенням міжнародного іміджу США та наростанням антиамериканських
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настроїв у багатьох країнах світу (с. 183-184). У свою чергу, «поширений у 

світі імідж США підвищує вимоги його «споживачів», і неправильні, з точки 
зору світової громадськості, зовнішньополітичні кроки мають значно 
шкідливіший вплив на імідж цієї держави порівняно із іншими» (с. 188).

Основні висновки, зроблені в результаті дослідження і узагальнюють 

зміст дисертаційної роботи - продумані й аргументовані дисертантом, є 
цілком достовірними і не викликають принципових заперечень. 

Гавриленко І.І. обґрунтовано доводить, що «однією із суттєвих тенденцій 

XXI 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. 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» (с. 191). По-особливому значимим є 

виокремлення в її структурі дипломатичного компоненту, що надає 

дослідженням «м’якої сили» прикладного та рекомендаційного характеру 

(сЛ-93). ■ - :: -  у : ,

Підхід до вивчення проблем дослідження, представлений в дисертації, 

привертає увагу потужним джерельним та фактологічним підґрунтям, 
органічно пов'язаним із критичним аналізом низки концепцій політологів-  ̂

міжнародників, а головне -  невпинним авторським пошуком оригінального 

погляду на «дипломатичний компонент «м’якої сили» як на практичний 

інструмент дипломатії, закріплення розуміння того, що потенціал «м’якої 

сили» держави, беручи за приклад США, повинен постійно оцінюватися, 

аналізуватися ї, головне- використовуватися» (с. 195). с

- Наукові положення дисертації достатньою мірою оприлюднені 
Гавриленком І.І. у виступах на 15 міжнародних та всеукраїнських науково- 
практичних конференціях, а також -  у 4 наукових статтях, опублікованих у 

фахових виданнях, включених до переліку МОН України, у 2 статтях у
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закордонних фахових виданнях і 7 працях апробаційного характеру (с.20; с.6 

автореферату).

Зміст основних положень дисертації ідентичний змісту автореферату.

Проте в змісті дисертації присутні положення, яким, на думку 
офіційного опонента, здобувай мав би приділити більше уваги, і, які можуть 

стати предметом для дискусії під час захисту.

1. Зважаючи на те, що основним практичним результатом 
дисертаційного дослідження, відповідно до окреслених завдань є вироблення 

рекомендацій щодо впровадження методів «м’якої сили» у дипломатичній 

діяльності України (с. 14) і зважаючи на висновок, який з ним корелює 

(с.199), необхідно більш чітко визначити заходи і окреслити інституційне 
підґрунтя, відповідальне за впровадження даних рекомендацій, Гадаю, що 

Україна, дійсно, мало використовує у цьому керунку потенціал діаспори, але 

ще більше вона втрачає, не користуючись можливостями, що надає науково- 
технічне співробітництво і обмін інтелектуальним потенціалом. Якою є Ваша 
думка з приводу цього? : і, які
с: гл ■ 2. У практичному сенсі значимим є використання компаративістики 

для встановлення особливостей «здійснення дипломатії Сполученими 
Штатами Америки із уявною «типовою» моделлю дипломатії, характерною 

для усіх держав» (с.14-15) та встановлення специфіки американської моделі 

дипломатії. Чим ці моделі різняться? Чому Ви «типову» Модель, називаєте 
уявною? І, які перспективи для американської моделі інтегруватися або 

інтегрувати найбільш придатні характеристики від «типової»?

3. Назвіть основні причини, які вплинули на появу «розумної сиди», 

визначте як практично вона співвідноситься з «м’якою» і «жорсткою» силою. 
Дотримання яких принципів «розумної сили» дає можливість державі 

завоювати авторитет на світовій арені, а Сполученим Штатам зберегти своє 

лідерство? - к
4. Серед компонентів «м’якої сили» присутній структурно-історичний, 

до нього входять структурні характеристики держави, її культури та
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цінностей, що склалися історично і рідко змінюються за короткий проміжок 
часу. Дж.С. Най це назвав «привабливістю» (с.45). Держава володіє 

структурно-історичним компонентом «м’якої сили» незалежно від свого 

усвідомлення. Наскільки держава, зокрема Україна, враховуючи факт її 
необізнаності стосовно цього компоненту, може повною використовувати 

його можливості у формуванні позитивного міжнародного іміджу? Чи може 

«привабливість» змінюватись з часом?

5. Відкритість дипломатичної діяльності -  один із факторів «м’якої 
сили» є «характерною рисою сучасної американської дипломатії і офіційно 

задекларованим прагненням слідувати принципу більшої відкритості в усіх 

сферах, пов’язаних із прийняттям рішень та здійсненням зовнішньої 
політики» (е.130), бо коли громадськість відчуває себе більш 

поінформованою про зовнішньополітичні дії, вона більш готова їх сприйняти 

і підтримати. Як принцип більшої відкритості співвідноситься ІЗ ОСНОВНИМИ 

принципами традиційної дипломатії та традиційної дипломатичної моралі? ■' 
: Т 6. Сполучені Штати не мають єдиної спеціалізованої та скоординованої 

Системи зовнішніх органів для здійснення виключно культурної дипломатії. 

Яким Ви бачите майбутнє в питанні автономізації культурної дипломатії в 

США від публічної та відокремлення роботи посольств? 
г 7. І, нарешті, одним із важливих методів посилення «м’якої сшш» 

держави є створення національного бренду держави через іміджеву 

дипломатію. США тривалий час володіють сформованим іміджем, не 
потребують розробки власного бренду «з нуля» чи його значного корегування, 

їхня їміджева дипломатія полягає переважно у координації інформації 

іноземній аудиторії державними інституціями США, усуненні можливих 
суперечностей та висвітленні, передусім, позитивних рис власної держави та її 

активної позиції щодо вирішення світових проблем, (с.197) У світлі цього, які 

завдання стоять перед іміджевою дипломатією України і що для неї є 

актуальним із американського досвіду нині й на найближчу перспективу?- ’ :
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2 
 

увійшовши до програмних і доктринальних документів, і набувши 

інституціонального втілення в структурі Державного департаменту. Цілком 

слушним є аргумент дисертанта, що «приклад США є дуже важливим …, 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» (стор. 12–13). 

Відповідність дисертаційної роботи Гавриленка І. І. сучасним потребам 

науки і практики підтверджується й тим, що 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». 

Вищесказане засвідчує, що як з теоретичної, так і практичної точки зору 

дисертаційна праця Гавриленка І. І. є актуальною та своєчасною, представляє 

значний інтерес для вітчизняної науки й зовнішньополітичної практики. 

Ступінь обґрунтованості, достовірності і новизни наукових положень 

і висновків, сформульованих у дисертації. 

Метою дисертаційної роботи Гавриленка І. І. є визначення ролі та місця 

дипломатичного компонента «м’якої сили» в зовнішньополітичній практиці 

Сполучених Штатів Америки. Відповідно до цієї мети автором були 

сформульовані основні завдання дослідження, які полягають у: з’ясуванні місця 

концепції «м’якої сили» у теорії дипломатії та простеженні еволюції цієї 

концепції; визначенні критеріїв класифікації компонентів «м’якої сили» та 

окресленні місця дипломатичного компонента у такій класифікації; дослідженні 

впливу концепції «м’якої сили» на зовнішньополітичні доктрини США; аналізі 

трансформації інституційного механізму та основних методів дипломатії США 

в контексті реалізації концепції «м’якої сили»; аналізі досвіду використання 
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3 
 

Сполученими Штатами Америки таких складових дипломатичного компонента 

«м’якої сили», як публічна, культурна, електронна та іміджева дипломатія; 

з’ясуванні особливостей та визначенні ефективності дипломатичних методів та 

засобів «м’якої сили» США; виробленні рекомендацій для впровадження методів 

«м’якої сили» у дипломатичній діяльності України (стор. 14).  

Коректно обрана методологія дослідження дала змогу сформувати досить 

чітку і логічну структуру роботи. 

Автором був задіяний вагомий обсяг джерельної бази (370 позицій), який 

включає в себе широкий спектр наукових доробків вітчизняних та зарубіжних 

дослідників, нормативні, програмні й доктринальні документи, публіцистичні та 

інші матеріали, пов’язані з проблемою дослідження. Їх ретельна обробка, аналіз 

та узагальнення дозволили дисертанту всебічно розглянути предмет 

дослідження і реалізувати поставлені завдання. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи та джерельна база 

дослідження» сформовано дослідницьку рамку роботи та здійснено огляд 

наукової літератури з проблематики дослідження. Зокрема, дисертант, 

аналізуючи теоретичні підходи до аналізу концепту «м’якої сили», впевнено 

доводить, що попри віднесення частиною дослідників цього явища до виявів 

ліберальної чи неоліберальної парадигм міжнародних відносин, тим не менш 

«м’яка сила» цілком може бути проаналізована з позицій реалізму, зважаючи на 

те, що її застосування, по-перше, може служити досягненню цілком прагма-

тичних цілей, і, по-друге, у поєднанні із «жорсткою силою» (економічною та 

військовою потугою), створює додаткові можливості для досягнення цілей 

держави на міжнародній арені (стор. 24–35). Щодо останнього, то дисертант не 

оминув увагою досить поширений в американському політичному й науковому 

дискурсі і менш відомий в Україні концепт «розумної сили» як збалансованого 

поєднання «м’якої» і «жорсткої» сил (стор. 29–31), яка, з одного боку, 

уможливлює уникнення невиправданої ідеалізації інструментів переконання в 

умовах, коли економічні важелі та володіння мілітарним потенціалом, зокрема, 

ядерною зброєю, все ще лишаються ключовими складовими статусу наддержави, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 
 

а з іншого боку, утворює широке поле для маневрування державою у 

застосуванні «жорстких» і «м’яких» інструментів у різних пропорціях відповідно 

як до ситуативних потреб зовнішньополітичної обстановки, так і до бачень та 

переконань політичних сил і осіб, що перебувають при владі. 

У другому розділі «Доктринальний, інституційний та практичний виміри 

дипломатичної діяльності США у контексті концепції м’якої сили» дисертант на 

основі широкого спектру програмних і доктринальних документів та case study 

проаналізував засади, форми й моделі застосування методів «м’якої сили» 

Сполученими Штатами Америки, приділив увагу інституційним механізмам, що 

уможливлюють утілення цих методів у зовнішньополітичній практиці США. Не 

викликає заперечень твердження дисертанта, що військова потуга й економіка «є 

невіддільними від дипломатичної практики США» (с. 122), що засвідчується 

чисельними прикладами як з минулого, так і сьогодення. Цією тезою автор 

акцентує увагу на тому, що інструментарій «м’якої сили» прагматично розгля-

дався керівництвом держави як спосіб підвищення ефективності діяльності на 

міжнародній арені та полегшення досягнення зовнішньополітичних цілей, як 

доповнення, а не заміщення «жорсткої сили». 

На особливу увагу в роботі заслуговує третій розділ «Основні елементи 

дипломатичного компонента «м’якої сили» США», в якому Гавриленко І. І. 

розгортає широкий спектр напрямів імплементації дипломатичного компонента 

«м’якої сили» Сполучених Штатів Америки. Дисертантом розкриті особливості 

реалізації таких сучасних форм зовнішньополітичної практики, як публічна 

дипломатія, культурна дипломатія, електронна дипломатія, іміджева дипломатія. 

Диференціюючи ці форми, авторові вдалося показати, що кожному з них 

приділяється належна увага, і що саме їх комплексне й водночас гнучке засто-

сування дозволяє в повній мірі реалізовувати потенціал «м’якої сили» країни і 

поставити його на службу національним інтересам. Виходячи з цього, право-

мірним видається твердження автора, що «дипломатична служба Сполучених 

Штатів є досить яскравим прикладом динамізму, вміння пристосовуватися до 

сучасних умов та ефективно функціонувати на противагу новим загрозам та 
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викликам» (стор. 138). Також варто відзначити звернення автора до ролі недер-

жавних структур — неурядових інституцій, бізнесових кіл тощо — у реалізації 

цілей публічної дипломатії США. 

В дисертації в чіткій та лаконічній формі подані висновки до кожного 

розділу роботи та загальні висновки. Вони є логічними, обґрунтованими, мають 

певну новизну для вітчизняної політичної науки, в цілому розкривають основні 

результати дослідження і відповідають поставленій меті та завданням роботи. 

Новизна наукових положень дисертаційної роботи Гавриленка І. І. полягає 

у тому, що це перше в Україні комплексне наукове дослідження, присвячене 

теоретичним і практичним проблемам імплементації дипломатичного компо-

нента «м’якої сили», зроблене на прикладі Сполучених Штатів Америки. 

Зокрема, автором показано, що саме успішне й динамічне поєднання «м’якої» й 

«жорсткої сили» стало запорукою успішності зовнішньої політики США як у 

період Холодної війни, так і в постбіполярний період; проаналізовано 

нормативний і інституціональний виміри запровадження «м’якої сили» у 

зовнішньополітичні практики; доведено, що основною формою утілення «м’якої 

сили» країни є публічна дипломатія, яка інтегрує у собі інші новітні форми 

дипломатичної діяльності. 

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи. 

Водночас, відзначаючи безперечні вагомі наукові й методологічні 

здобутки дисертанта, насамкінець варто вказати на низку моментів, на які, на 

думку офіційного опонента, автору роботи Гавриленку І. І. варто було б звернути 

більше уваги, та які можуть стати підґрунтям для дискусії під час захисту: 

1) Огляд ролі методів «м’якої сили» у зовнішньополітичних стратегіях 

США ХХІ століття, представлений у підрозділі 2.1, варто було б розширити, 

охопивши весь постбіполярний період. Це, по-перше, дозволило б більш комп-

лексно побачити еволюцію усвідомлення ролі «м’якої» / «жорсткої» / «розумної» 

сили США в умовах, коли ця країна лишилася єдиною наддержавою, та, по-

друге, створило б більш широку базу для висновків щодо наявності чи 
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відсутності кореляції між тим, яка політична сила є при владі (республіканці чи 

демократи) та зміщенням балансу між «жорсткою» та «м’якою» силою. 

2) Представивши у розділі 3 ґрунтовний огляд різних форм зовнішньопо-

літичних практик, як-от публічна, культурна, електронна, іміджева дипломатія, 

дисертант, однак, залишив поза увагою медіа-дипломатію як практику викорис-

тання мас-медій для просування зовнішньополітичних інтересів держави. 

Зокрема, лише побіжно згаданий досвід функціонування таких радіослужб, як 

«Голос Америки», «Радіо Свобода» тощо (стор. 141–142), які були ключовим 

інструментом впливу на громадську думку країн соцтабору у період Холодної 

війни, і які продовжують функціонувати й нині. Враховуючи роль ЗМІ у форму-

ванні порядку денного як світової, так і державної політики в сучасних умовах, 

аналіз цього вектору вбачається досить актуальним. 

3) У підрозділі 3.3 автор аргументовано розкриває роль та особливості 

іміджевої дипломатії США (стор. 171–188). Однак, на нашу думку, цей розділ 

доцільно було б посилити аналізом динаміки позиції бренду країни в 

авторитетних світових ренкингах (Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index, Country 

RepTrak, FutureBrand Country Brand Index, BrandFinance Nation Brands та ін.). Це 

дало б підґрунтя для пошуку наявності зв’язку між потужністю й впливовістю 

бренду  США та характером зовнішньої політики країни у різні періоди. 

4) Попри декларування завдання «виробити рекомендації для впровад-

ження методів «м’якої сили» у дипломатичній діяльності України» (стор. 14), 

автор, однак, виклав їх досить лапідарно, у загальних висновках до роботи (стор. 

199). В нинішніх умовах, коли зовнішні обставини змусили Україну активніше 

застосовувати інструментарій «м’якої сили», включаючи публічну, культурну та 

медіа-дипломатію, формулювання повноцінного комплексу рекомендацій, що і 

в який спосіб із позитивного досвіду США у цій царині, з урахуванням оче-

видних відмінностей у можливостях та задачах, були б надзвичайно корисними. 

Однак, висловлені зауваження мають дискусійний характер та в цілому не 

впливають на загальне позитивне враження від дисертації, науковий рівень, 

новизну та достовірність результатів дослідження. До того ж низку зауважень 
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