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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлюється насамперед тим, що в період 

президенства Б. Обами Білим домом було обрано підхід до використання і 

корелювання силових та несилових засобів на міжнародній арені, котрий виходив з 

наміру реалізувати нову концепцію використання сили в зовнішній політиці.  

Зовнішньополітична стратегія Республіканської адміністрації Дж. В. Буша 

передбачала пріоритет застосування «жорстких» превентивних інструментів над 

несиловими важелями впливу в боротьбі з міжнародним тероризмом та 

розповсюдженням ядерної зброї. Спадщина  Дж. В. Буша не була прийнята  

адміністрацією Б. Обами, яка стала на шлях суттєвого перегляду підходів до 

використання силових і несилових засобів в міжнародній політиці та розуміння 

ролі США в світі, що швидко змінювався.  

Сучасний вплив США на світову політику вимагає  ґрунтовного наукового 

вивчення, зокрема з огляду на інструментарій американської зовнішньої політики. 

Дослідження силових і несилових зовнішньополітичних засобів за адміністрацій 

Б. Обами є актуальним з погляду аналізу засад зовнішньополітичної стратегії США 

на сучасному етапі, встановлення методів і шляхів їх практичного застосування в 

рамках боротьби з міжнародним тероризмом, подолання  близькосхідних загроз та 

з'ясування їх значення для сучасних міжнародних реалій. Дослідження є важливим 

в контексті розуміння американської політики щодо Україні в умовах російської 

агресії. 

Прихід до влади після президентських виборів 2016 р. адміністрації Д. Трампа 

актуалізував проблему кореляції силових і несилових засобів в зовнішінй політиці 

США новітнього часу. Хоча особливості політичного стилю Д. Трампа 

недостатньою мірою дозволяють типологізувати його ставлення до силових і 

несилових інструментів на міжнародній арені, очевидним є те, що спадщина 

Б. Обами неодмінно буде слугувати важливою відправною точкою для визначення 

його підходів. Зважаючи на вищеозначене, темі нашого  дисертаційного 

дослідження притаманна не лише наукова, але і суспільно-політична актуальність. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної теми “Українська 

нація  в  загальноєвропейському  вимірі:  історія  та  сучасність”  (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01), включеної до тематичного плану історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні  концептуальних 

засад  використання силових і несилових засобів в зовнішній політиці Б. Обами на 

основі аналізу джерельної бази та з врахуванням доробку дослідницької спільноти. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання 

дослідження: 

- проаналізувати  стан  наукової  розробки  проблеми  та джерельну  базу 

дослідження; 

- дослідити  традиції застосування сили в зовнішній політиці США після 

Другої світової війни з огляду на її значущість для формування підходів 

адміністрацій Б. Обами; 



  2  
 

- розглянути концептуальні підходи адміністрацій Б. Обами до співвідношення 

силових і несилових методів; 

- висвітлити американські концепції співвідношення силових і несилових 

інструментів в зовнішній політиці США; 

- охарактеризувати    досвід   варіативного    застосування      Б.   Обамою 

силових і несилових засобів у боротьбі з міжнародним тероризмом; 

- з’ясувати особливості комбінування силових та несилових засобів 

Вашингтоном у зусиллях з подолання близькосхідних безпекових загроз в 

досліджуваний період; 

- дослідити підходи адміністрацій Б. Обами до стримування російського 

експансіонізму з огляду на співвідношення у настановах Вашингтону 

силових і несилових засобів. 

Об’єктом  дослідження є зовнішня політика США за адміністрацій  Б. Обами. 

Предметом дослідження є методи та форми застосування силових і несилових 

засобів в зовнішній політиці США за президенства Б. Обами. 

Хронологічні межі роботи визначаються часом діяльності адміністрацій 

Б. Обами (2009-2017 рр.). З метою дослідження історичного підґрунтя та 

державних традицій, на які так чи інакше спирались адміністрації Б. Обами, 

дослідження містить ретроспективний погляд на проблему використання силових і 

несилових засобів Вашингтоном у повоєнний період. 

Методологічною  основою  дослідження  є принцип історизму та наукової 

неупередженості. Принцип історизму вимагає від дослідника врахування 

історичного контексту та виявлення зв’язку сьогодення з минулим і його впливу на 

майбутні світові процеси. Використання принципу неупередженості вимагає 

самостійної оцінки конкретних історичних фактів та подій, з використанням 

наявної джерельної бази дослідження та аналізу експертної думки. 

Під час здійснення дослідження  були використані загальнонаукові методи 

аналізу і синтезу та застосовано такі спеціальні історичні методи як проблемно-

хронологічний, історико-системний, історико-порівняльний та критики джерел. 

Поєднання  цих  методів   дало  змогу  досягнути поставленої  мети  та  вирішити  

науково-дослідницькі  завдання. Застосування методів аналізу та синтезу, зокрема, 

було особливо ефективним для опрацювання нормативно-правових документів, 

аналітичних матеріалів, промов та інтерв'ю представників  виконавчої влади США 

другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Проблемно-хронологічний метод 

застосований для викладу матеріалу дослідження в послідовному порядку. 

Історико-системний підхід в цьому дослідженні має на меті аналіз традиції 

використання силових і несилових засобів зовнішньополітичного впливу 

виконавчою владою США в другій половині ХХ - початку ХХІ ст. Історико-

порівняльний метод допоміг з’ясувати спільні та відмінні підходи президентів 

США в контексті застосування силових і несилових інструментів в зовнішній 

політиці. Критичний аналіз джерел дав можливість ретельно підходити до 

встановлення достовірності історичних джерел та забезпечив критичне ставлення 

до джерельних ресурсів, створених безпосередніми учасниками конкретних подій, 

що досліджуються в науковій роботі. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації 

вперше: 

• досліджено і залучено до наукового обігу комплекс промов, інтерв'ю та 

статей Б. Обами часів його президенства які найповніше відображають 

використання силових і несилових засобів його адміністраціями;  

• висвітлені американські концепції співвідношення силових і несилових 

інструментів в контексті зовнішньополітичної стратегії адміністрацій Б. Обами та 

простежено їх практичне застосування.  

удосконалено: 

• аналіз нормативно-правових документів виконавчої влади США періоду 

адміністрацій Б. Обами; 

• знання про публічне представлення, змістові особливості та авторство 

концепції «розумної сили» адміністрацій Б. Обами. 

отримало подальший розвиток: 

• систематизація та аналіз наукової літератури та історичних джерел з даної 

проблематики; 

• дослідження традицій використання сили в зовнішній політиці США після 

Другої світової війни. 

Практичне  значення дисертації зумовлене тим, що вона сприяє глибшому 

розумінню використання  силових і несилових засобів в зовнішній політиці 

адміністрацій Б. Обами та його попередників, формуванню знань, щодо 

особливостей застосування зовнішньополітичних стратегій США на практиці, а 

також має допомагати ґрунтовнішому компаративному аналізу поглядів і 

практичних кроків наступників Б. Обами. Результати дисертаційного дослідження  

можуть бути використані  у процесі підготовки посібників з історії зовнішньої 

політики США,  міжнародних відносин,  спецкурсів для студентів вишів, а також  у 

аналітичній  та експертній діяльності в сфері міжнародної політики. 

Апробація  результатів дисертації. Основні  положення  та  матеріали  

дисертації представлені  у  доповідях  і  тезах  доповідей  на  наукових  

конференціях: VII Міжнародна  наукова  конференція  «Дні  науки  історичного  

факультету  –  2014» (Київ, 2014); XIII Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих  вчених  «Шевченківська  весна  2015:  Історія»  (Київ,  

2015); IX Міжнародна  наукова  конференція  «Дні  науки  історичного  факультету  

–  2016» (Київ, 2016). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного  дослідження  

викладено  в  п’яти наукових статтях, опублікованих  у  фахових  виданнях 

України (дві з яких входять до міжнародної наукометричної бази). Додатково 

результати дослідження відображені у трьох публікаціях тез доповідей на 

наукових конференціях.   

Структура та обсяг роботи визначається специфікою предмету дослідження, 

обумовлені метою та завданнями дослідження. Дисертація складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки: основний текст – 172 сторінки, 

джерела та література – 35 сторінок (294 позицій), додатки – 2 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, сформульовані мета й завдання 

дослідження, визначені об’єкт і предмет, хронологічні рамки дослідження, описано 

основні методи дослідження, його практичне значення. Розкрита наукова новизна, 

а також подано інформацію про апробацію результатів дослідження та структуру 

роботи. 

Перший розділ «Стан наукової розробки проблеми та джерельна база 

дослідження» присвячений аналізу стану наукової розробки теми та її 

джерельного комплексу. 

В підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» розглянуто сучасний 

стан вивчення силових і несилових засобів в зовнішній політиці адміністрацій 

Барака Обами. 

Наявний масив публікацій за тематикою дослідження умовно можно поділити 

на дві групи. До першої групи відносяться праці, що безпосередньо висвітлюють 

зовнішньополітичну діяльність адміністрації Б. Обами. Інша група включає праці, 

що  досліджують окремі аспекти зовнішньої політики США  в період президенства 

Б. Обами та попередніх адміністрацій.  

Аналізуючи праці вітчизняних дослідників, присвячені проблематиці 

зовнішньополітичної діяльності адміністрацій Б. Обами, варто насамперед згадати 

науковий доробок  Б. М. Гончара. Дослідник розглядав зовнішньополітичну 

діяльність адміністрацій Б. Обами через призму поєднання військової могутності з 

інструментами «м’якої сили»: економічними, політико-дипломатичними та 

культурними засобами впливу.
1
 Б.М. Гончар акцентував увагу на прагненні 

Б. Обами відновити міжнародну довіру в США та їх цінності завдяки посиленню 

співробітництву з іншими суб’єктами міжнародних відносин, підтримці 

ліберально-демократичних реформ в інших країнах та активізації участі США в 

міжнародних організаціях.  

Важливим науковим доробком в контексті теми дисертаційного дослідження є 

праці Н. Д. Городньої. Здійснюючи порівняльний аналіз  Стратегій національної 

безпеки США 2010 р. і 2015 рр.,  автор наголошує на збереженні адміністраціями 

Б. Обами ідеї глобального лідерства США, заснованої на комплексі силових і 

несилових елементів та розрахованої на довгострокову перспективу.
2
 В свої працях 

дослідниця детально зупиняється на багатовекторності зовнішньої політики 

Б. Обами в Східній Азії та впровадженні в цьому регіоні економічної дипломатії як 

складового  компоненту концепції «розумної сили».  

                                                        
1 Гончар Б. М. Зовнішня політика адміністрації Б. Обами на шляху відновлення 

американського  лідерства / Б. М. Гончар // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2012. – Вип. 113. – С. 8-13.  
2 Городня Н. Д. Стратегія національної безпеки США 2015 р.: нові акценти і 

пріоритети / Н. Д. Городня  // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Історія. – К., 2014. – Вип. 123. – С. 5-9.  
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Помітне місце займає праця І. І. Погорської та Д. М. Лакішика.
3
 Автори 

відзначають прихильность Білого дому концепції «розумної потуги», комплексний 

підхід якої дозволює активно застосовувати дипломатичні, економічні та культурні 

інструменти, не відмовляючись при цьому від силових важелів впливу. Не менш 

цікавою є робота О.П. Кучмія, в якій дослідник розглядає культурну дипломатію як 

один з інструментів концепції «розумної сили» адміністрацій Б. Обами.
4
 

В працях вітчизняних дослідників порушується питання застосування силових 

і несилових засобів адміністраціями Б. Обами в контексті регіональної політики 

США. О. В. Шевчук визначає основні засоби та методи  розширення сфери 

національних інтересів США в АТР у нових політичних та економічних реаліях.
5
 

Ю.С. Скороход зупиняється на проблемі місця Близького Сходу в 

зовнішньополітичній стратегії Б. Обами та акцентує увагу на прагматичному 

підході адміністрації президента до близькосхідного питання.
6
 І.С Погорєлова 

досліджує  поєднання силових і несилових засобів в контексті концепції 

«стратегічного терпіння» адміністрації Б. Обами щодо КНДР.
7
 

Низку важливих та актуальних аспектів зовнішньої політики адміністрацій 

Б. Обами заторкують у своїх працях російські дослідники. О. А. Колобов  відзначає 

в зовнішньполітичному баченні Б. Обами коаліційний підхід з опорою на «розумну 

силу» у реагуванні на різні міжнародні проблеми і виклики.
8
 У монографії 

Г. Ю. Филимонова  здійснено аналіз культурологічного аспекту концепції «м’яка 

сила». 
9
 

Ґрунтовним дослідженням питання використання і корелювання силових і 

несилових засобів в зовнішньополітичній практиці США залишається монографія 

                                                        
3 Погорська І.І. Зовнішня політика адміністрації Б.Обами в контексті 

американського глобального лідерства  / І. І. Погорська , Д.М. Лакішик // Проблеми 

міжнародних відносин праць. – К., 2011. – Вип. 2. – С. 179-192 

4 Кучмій О. П. Стратегія культурної дипломатії адміністрації Б. Обами / О. П. 

Кучмій  // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – К., 2015. – № 5. – C. 1 

-  17 

5 Шевчук О.В. Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами / О.В. 

Шевчук // Наукові праці. Політологія. – Миколаїв, 2013. – Вип. 200. – Т. 212. – С. 

9-13. 
6  Скороход Ю.С. Близькосхідна політика адміністрації Барака Обами / Ю.С. 

Скороход  // Американська історія та політика: науковий журнал. – К., 2016. – № 2 

– С. 157-163. 
7 Погорєлова І.С. Зовнішня політика адміністрації Б.Обами щодо корейських 

держав  /  І.С.   Погорєлова  // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 

2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 21-27 

8 Колобов  О.А.  Доктринальные  основы  внешней  политики  США  при 

администрациях  Дж.  Буша-мл.  и  Б.  Обамы / О.А. Колобов,  Ю.В. Тумина  // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – №11. – С. 

277-284. 
9 Филимонов Г. Ю. «Мягкая сила» культурной дипломатии США / Г. Ю.  

Филимонов.   – М.: РУДН, 2010. – 212 с. 
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І. Л. Шейдіної, в якій робиться комплексний аналіз застосування науково-

технічних, політичних, економічних та ідеологічних засобів в поєднанні з 

силовими інструментами в зовнішній політиці США.
10

 

Аналізуючи праці американських та європейських дослідників слід 

зупинитись насамперед на спробах  М. Індика, М. О’Хенлона та К. Ліберталя 

комплексно проаналізувати зовнішньополітичну діяльність адміністрацій 

Б. Обами. Дослідники в свої працях підкреслювали проведення Б. Обамою 

послідовної силової і несилової політики, спрямованої на побудову більш 

справедливого і стабільного світу. Автори відзначають гнучкість 

зовнішньополітичної тактики Б. Обами та прихильність Вашингтону до 

дипломатичних важелів впливу зі збереженням США провідної ролі в світі.
11

 

М. О'Хенлон звертає увагу на досягнення адміністрацією президента значного 

прогресу з окремих зовнішньополітичних питань завдяки застосуванню силових і 

несилових важелів впливу.
12

 

Важливе місце в американських дослідженнях займають праці присвячені 

політиці адміністрацій Б. Обами на Близькому Сході та Афганістані. Дослідження 

С. Саймона та Дж. Стивенсона детально зупиняються на відході Б. Обами від явної 

«жорсткої» політики попередньої адміністрації в цьому регіоні та відмові 

адміністрацій президента від активних силових дій в ньому.
13

 С. Хедлі і 

Дж. Подеста  в своїй розвідці  шукають методи та засоби реалізації американської 

політики в Афганістані. Автори відзначають бажання адміністрацій Б. Обами 

врегулювати ситуацію в Афганістані більшою мірою несиловими важелями 

впливу.
14

 Р. Хаас відзначає намагання Білого дому зробити акцент на несиловій 

підтримці місцевих  афганських лідерів і застосувати нові методи та підходи в 

боротьбі з талібами. Г. Беттіца та К. Філіппс наголошують на прагматизмі 

зовнішньої політики Б. Обами з питаннь виведення військового контингенту з 

                                                        
10 Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней политике США / И.Л. 

Шейдина. – М.: Наука, 1984. – 351с. 

11 Indyk M., Lieberthal  K., O'Hanlon M. Obama as progressive pragmatist.  –

[Electronic resource].– Access mode:  http://www.politico.com/story/2012/03/obama-as-

progressive-pragmatist-073783 

12 O'Hanlon M. Obama The Carpenter: The President’s National Security Legasy. –

[Electronic resource].– Access 

mode: http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/05/obama-carpenter-national-

security-legacy-ohanlon 

13 Simon S., Stevenson J. The End of Pax Americana. –[Electronic resource].–

 Accessmode:  https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/end-pax-

americana+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 
14 Podesta J. Headley S. The Right Way Out of Afghanistan. –[Electronic resource].–

 Access mode:  https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2012-07-01/right-

way-out-afghanistan 
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Іраку, переорієнтації афганської політики та застосуванні м'якої сили в 

мусульманському світі, яке принесло немало дивідендів його адміністрації.
15

 

Крім вищезгаданих представників американської та європейської політичної 

думки, окремі аспекти зовнішньої політики адміністрацій Б. Обами досліджували 

Е. Крепіневич,
16

 І. Іланд,
17

 В. Пфафф,
18

 Дж. Сміт,
19

 С. Гроувс,
20

 Т. Бромунд,
21

 

Л. Хемілтон,
22

 Р. Фонтейн,
23

 Дж. Стерн.
24

  

Важливе значення для дослідження зовнішньополітичної стратегії США в 

контексті історичних витоків використання військової сили та дипломатичних 

методів  становлять праці З. Бжезінського та Г. Кіссінджера. 

Важливу роль в процесі  здійснення дослідженні належала  академічним 

періодичним виданням та засобам масової інформації. Вони надали значний обсяг 

інформації щодо зовнішньополітичного курсу США і його оцінок американською 

зовнішньополітичною думкою. Зокрема це стосується таких видань як «Форін 

Ефеарс», «Форін полісі», «Демокресі джорнал», «Вашингтон пост», «Індепендент», 

                                                        
15

 Bettiza G., Philipps Ch.  Analysis  Obama’s Middle East Policy: Time to Decide. –

[Electronic resource].– Access 

mode: http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR003/bettiza.pdf 

16 Krepinevich A. The Pentagon’s wasting assets. –[Electronic resource].– Access 

mode:  https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2009-07-01/pentagons-

wasting-assets 

17 Eland I. Putting Defense Back Into US Defense Policy. –[Electronic resource].– Access 

mode:  http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3292 

18 Pfaff W. Manufacturing insecurity. –[Electronic resource].– Access 

mode: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2010-11-01/manufacturing-

insecurity 

19 Smith J. The Middle East and the Pivot to Asia: Obama’s US Foreign Policy Bait 

and Switch. –[Electronic resource].– Access mode: http://www.globalresearch.ca/the-

middle-east-and-the-pivot-to-asia-obamas-us-foreign-policy-bait-and-switch/5386941 

20 Groves S. The Interdependence of National Security and National Sovereignty. –

[Electronic resource].– Access mode:  

http://www.heritage.org/research/reports/2010/05/the-interdependence-of-national-

security-and-national-sovereignty 

21 Bromund T. The Obama Doctrine and the Future of U.S. Foreign Policy. –[Electronic 

resource].– Access mode: http://www.heritage.org/international-

economies/commentary/the-obama-doctrine-and-the-future-us-foreign-policy 

22 Hamilton L. H. Obama foreign policy: significant success and notable missteps. –

[Electronic resource].– Access mode: http://www.huffingtonpost.com/lee-h-

hamilton/obama-foreign-policy-sign_b_13376732.html 

23 Fontaine R. Obama’s Foreign-Policy Legacy: The Limits of American Restraint. –

[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.nationalreview.com/article/443941/obamas-foreign-policy-legacy-limits-

american-restraint 

24 Stern J. Obama and Terrorism. –[Electronic resource].– Access mode: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/obama-and-terrorism 
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«Гардіан», «Хаффінгтон пост», «Атлантік». Вищезгадані академічні періодичні 

видання та ЗМІ зосереджують свою увагу як на певних аспектах міждержавних, 

регіональних відносинах так і на проблематиці застосування силових і несилових 

методів в контексті зовнішньої політики Білого дому. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проаналізовані основні 

групи джерел, які були використанні в роботі над темою дослідження. Джерельну 

базу дослідження формують нормативно-правові акти, документи адміністрацій  

Б. Обами,  аналітичні матеріали, промови та заяви, інтерв'ю, мемуари вищого 

керівництва США та публікації у періодичних виданнях.  

Першу групу джерел, що мають важливе значення для вивчення силових і 

несилових засобів в зовнішній політиці Б. Обами формують нормативно-правові 

акти його адміністрацій. Особливе місце серед них посідають дві «Стратегії 

національної безпеки», що містять бачення адміністраціями президента Б. Обами 

зовнішньополітичного стратегії США. В дисертаційному дослідженні були 

використані  аналогічні документи попередніх адміністрацій Дж. В. Буша, 

Б. Клінтона та Дж. Г. В. Буша. Частина опрацьованих нормативно-правових 

документів президенства Б. Обами та попередніх адміністрацій представлена 

договорами, угодами, директивами та резолюціями, що містять цінну інформацію 

щодо політики застосування силових і несилових засобів Білим домом. 

Другою групою джерел є аналітичні матеріали, що безпосередньо стосуються 

зовнішньої політики США в контексті оборонної політики та нових міжнародних 

проблем. Важливе значення має «Чотирирічний огляд в сфері оборони», що 

становить собою документ, який відображає бачення зовнішньої політики  

Б. Обамою та робить акцент на формуванні нового підходу до міжнародних 

відносин, а саме на необхідності багатостороннього партнерства в різних регіонах 

світу з багатьох проблем.
25

 У «Всебічному чотирирічному огляді стану і 

перспектив дипломатії й міжнародного розвитку» приділено увагу питанню 

активної підтримки публічної дипломатії, формуванню стійких відносин між 

комерційними і громадськими організаціями та всебічній економічній, соціальній 

допомозі  країнам, що її потребують.
26

 Певна частина аналітичних матеріалів, 

опублікованих адміністрацією Б. Обами, присвячена проблемам міжнародного 

тероризму та нерозповсюдженню ядерної зброї. До таких, зокрема, належать 

                                                        
25 Quadrennial Defense Review Report. –Washington: Department of Defense, 2010. –

128 p. –[Electronic resource].– Access mode:  

http://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/QDR_as_of_29JAN10_

1600.pdf 

26 Quadrennial  Diplomacy and  Development Review  2010. –Washington: The White 

House, 2010. – 242 p. –[Electronic resource].– Access 

mode: http://www.state.gov/s/dmr/qddr/ 



  9  
 

«Доповідь про глобальний тероризм» 2012 р.
27

 та «Доповідь про стратегію 

застосування ядерної зброї Сполученими Штатами Америки».
28

 

Окреме місце серед аналітичних матеріалів в контексті зовнішньополітичної 

стратегії адміністрацій Б. Обами посідає доповідь Д. Ная і Р. Армітажа «Розумна 

сила та безпекова стратегія США в світі після 11 вересня 2001 р».
29

 Автори 

ґрунтовно виклали основні положення своєї концепції, які зводяться до 

необхідності використання комплексного підходу до зовнішньополітичних 

викликів.   

Третя група джерел формується великою кількістю промов, статей і інтерв’ю 

Б. Обами та представників його адміністрацій. Зокрема, важливим елементом 

джерельної бази стала стаття С. Носсел-відповідальної співробітниці адміністрації 

Б. Обами, в якій вона обґрунтувала концепцію «розумної сили».
30

 С. Носсел 

акцентує увагу на необхідності поєднання силових і несилових інструментів 

впливу в зовнішньополітичній практиці США в контексті політики збереження 

американського лідерства та просування широкого спектру прогресивістських 

ініціатив. Цінними джерелами є статті Б. Обами «Партнерства, які нам потрібні» 
31

 

та опублікована у співавторстві з Д. Кемероном «Ми не дозволимо варварам-

вбивцям залякати нас».
32

 Особливе місце серед промов  Б. Обами займає 

Нобелівська промова президента в Осло  в грудні  2009 р., яка  дає   роз’яснення  

його бачення доцільності застосування силових або несилових методів. Важливими 

для розуміння застосування адміністраціями Б. Обами силових і несилових важелів 

впливу у вирішенні міжнародних питань є промова  держсекретаря Г. Клінтон в 

Вашингтоні в січні 2009 р. та президента США під час його візиту до Каїру в квітні 

2009 р. В дисертації  також були використані  інтерв’ю Б. Обами каналу Сі-Ен-Ен, 

газеті «Нью-Йорк Таймс» та журналу «Атлантік». 

Четвертою групою  джерел, використаною в дослідженні, є мемуари членів 

кабінету Б. Обами. Спогади  Г. Клінтон «Важкі рішення»  обгрунтовують  

                                                        
27 Country Reports on Terrorism 2011. – Washington: United States Department of State 

Publication, 2012. –  279 p. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.state.gov/documents/organization/195768.pdf 

28 Report on Nuclear Employment Strategy of the United States. –Washington: 

Department of Defense, 2013. – 10 p. –[Electronic resource].– Access mode: 

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/us-nuclear-employment-

strategy.pdf 

29 Armitage R., Nye, J. Smart Power and the U.S. Strategy for security in a Post-9/11 

World. – Washington D.C: Center of Strategic and International Studies, 2007. – 14 p. 
30 Nossel S. Smart Power. –[Electronic resource].– Access mode:  

http://www.democracyarsenal.org/SmartPowerFA.pdf 

31 President Obama’s Op Ed: The Partnership We Need. –[Electronic resource].–

 Access mode:  https://cyprus.usembassy.gov/sp-partnerships_9_11_2011_potus.html 

32 Joint Op-Ed by President Obama and Prime Minister Cameron: «We Will Not Be 

Cowed by Barbaric Killers». –[Electronic resource].– Access mode: 

https://blogs.state.gov/stories/2014/09/04/joint-op-ed-president-obama-and-prime-

minister-cameron-we-will-not-be-cowed 
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доцільність  комплексної політики команди Б. Обами, зокрема в контексті реакції 

адміністрації на події «арабської весни» на Близькому Сході, досягнення 

стабілізації Іраку та Афганістану, а також відносин з Росією. 33
 У мемуарах міністра 

оборони  Р. Гейтса згадуються прихід адміністрації Б. Обами та зміни які відбулися 

в зовнішньополітичному баченні нової команди. Для розуміння історичної традиції 

в зовнішньополітичній стратегії США були також  використані мемуари Дж. В. 

Буша та Г. Трумена. 

В процесі здійснення дисертаційного дослідження були використані матеріали 

сайтів Білого дому, Державного департаменту, інтернет архівів США: Архіву 

американських президентів, Державного  управління з видавництва США, 

Національного центру досліджень громадської політики, Президентської 

бібліотеки та музею Джеральда Форда, Президентської бібліотеки Джиммі Картера 

та Президентської бібліотеки Дуайта Ейзенхауера. 

У другому розділі «Традиція застосування сили в зовнішній політиці США 

після Другої світової війни» досліджується історичний досвід американської 

влади з використання силових і несилових засобів в зовнішньополітичній практиці.  

У підрозділі 2.1. «Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 50-

60-х роках  ХХ ст.» пропонується огляд автора на варіювання Вашингтоном 

фактору сили від часу закінчення Другої світової війни і до початку періоду 

розрядки. 

Після закінчення Другої світової війни США стали однією з двох 

найпотужніших країн  як  з військово-політичного так і  економічного погляду. 

США за адміністрацій Г. Трумена повністю відмовилися від позиції ізоляціонізму 

та стали могутньою  опорою Західного світу в боротьбі з комуністичним впливом 

Радянського Союзу. Зовнішня політика Вашингтону проводилася з використанням 

як окремо силових або несилових засобів впливу так і їх комбінації. Білий дім 

застосовував військову силу як  інструмент «жорсткої сили» з метою захисту країн-

союзників від комуністичного агресії та з урахуванням власних регіональних 

інтересів. Зокрема, посилення силового компоненту в зовнішній політиці США 

відбулося після Корейської війни та під впливом політики СРСР в Європі і Азії  в 

50-60-х рр. ХХ ст. «М’яка сила» Вашингтону передбачала надання фінансової 

допомоги країнам, що її потребують. Однією з найвдаліших несилових 

зовнішньополітичних ініціатив США та прикладом застосування Білим домом 

одного з інструментів «м’якої сили» стала економічна програма «план Маршалла» 

в рамках допомоги післявоєнній Європі.  Крім того, Білий дім проводив постійну 

політику здійснення інформаційного і культурного впливу з метою поширення 

ліберально-демократичних ідей, в різних регіонах світу. 

У підрозділі 2.2. «Жорстка» і «м’яка»  сила в політиці США на 

міжнародній арені в останній третині ХХ ст. – на початку ХХІ століття» 

розглянуто застосування Вашингтоном силових і несилових зовнішньополітичних 

інструментів на фоні протистояння комуністичному впливу СРСР та нових 

міжнародних викликів. 

                                                        
33 Clinton H.R. Hard Choices. – N.Y. : Simon and Schuster, 2014. – 656 р. 
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Зовнішня політики США в останній третині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

характеризується різними етапами. В 70-80-х рр. ХХ ст. стратегія Вашингтону була 

зосереджена на  продовженні курсу на протистояння комуністичному впливу СРСР 

з використанням інструментів «жорсткої» і «м’якої сили». Окрім військових і  

економічних засобів впливу, Білий дім активно застосовував дипломатію, особливо 

в питанні обмеження стратегічних озброєнь та систем протиракетної оборони. 

Розпад СРСР на початку 1990-х рр. призвів до перегляду міжнародної стратегії 

США та  розробки нових підходів відповідно до міжнародних загроз та світових 

реалій, що змінилися. Білий дім Б. Клінтона взяв на озброєння політику 

використання несилових інструментів в контексті поширення демократичних 

цінностей та міжнародної інтеграції, не відмовляючись при цьому від силових 

засобів впливу в разі необхідності. Теракти 11 вересня 2001 р. змусили 

адміністрацію Дж. В. Буша переглянути зовнішньополітичні засоби і підходи. В 

2002 р. Вашингтон затвердив нову «Стратегію національної безпеки», згідно з 

якою США залишали за собою право ведення превентивних військових дій для 

ефективного протистояння міжнародному тероризму та розповсюдженню ядерної 

зброї,  віддаючи тим самим перевагу «жорсткій силі»  над засобами «м’якої сили».  

У третьому розділі «Пошуки Вашингтоном нового підходу до 

застосування  сили на початку  ХХІ століття» висвітлені концептуальні підходи 

адміністрацій Б. Обами та представників американської експертної думки до 

зовнішньополітичної стратегії США.  

У підрозділі 3.1. «Американські концепції співвідношення силових і 

несилових інструментів в зовнішній політиці США» проаналізовано існуючі  

підходи та оцінки представників американської експертної думки щодо зовнішньої 

політики адміністрацій Б. Обами.  

Політичні діячі, дослідники і публіцисти пропонують різне, іноді навіть 

полярне, бачення доцільності використання концепції «розумної сили» США в 

контексті зовнішньополітичного курсу адміністрацій Б. Обами. Концепція 

«розумної сили» Дж. Ная та співробітниці адміністрації Б. Обами С. Носсел була 

підтримана представниками американської політичної думки, які висловлювались 

в рамках комбінованого використання силових і несилових засобів впливу та 

акцентували увагу в своїх роботах на застосуванні Вашингтоном несилових засобів 

у тісному взаємозв'язку з військовою силою. Акцент адміністрацій Б. Обами на 

зміцненні дипломатичного інструменту дозволяв дослідникам припустити, що курс 

Сполучених Штатів в міжнародній системі стане більш збалансованим і менш 

силовим. Прихильники несилового вектору зовнішньої політики  США за 

адміністрацій Б. Обами виступали за повний вихід американських військ з 

Афганістану та відмову від силового втручання в справи інших країн. В основу 

політики «м’якої сили» США вони вкладали необхідність використання  

дипломатичних інструментів, економічних програм допомоги та розвитку 

культурно-освітніх програм. В свою чергу, група американських експертів, що 

віддавала перевагу використанню силових засобів, вважала військові кампанії 

необхідним інструментом для досягнення цілей зовнішньої політики. Ці аналітики 

були переконані, що вектор зовнішньої політики адміністрацій Б. Обами втрачав 
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можливість зміни зовнішньополітичної ситуації на користь Білого дому за 

допомогою силових засобів. 

У підрозділі 3.2. «Концептуальні підходи адміністрацій Б. Обами до 

співвідношення силових і несилових засобів» розглянуто засоби та ініціативи 

адміністрацій Б. Обами з огляду на місце фактору сили в їх зовнішньополітичній 

стратегії. 

Уроки правління Б. Клінтона і особливо Дж. В. Буша, нова ситуація в світі 

вимагали від нової адміністрації запровадження серйозних змін у зовнішній 

політиці. Адміністрації Б. Обами суттєво змінили підходи до зовнішньої політики 

США, ґрунтуючись на використанні широкого спектра несилових засобів, при 

цьому, залишаючи за собою право силового рішення в умовах крайньої 

необхідності. Б. Обама відмовився від  силової політики адміністрацій Дж. В. 

Буша, змінивши зовнішньополітичні пріоритети і методи просування 

американського впливу та національних інтересів. В зовнішній політиці  Білий дім 

впроваджував концепцію «розумної сили», що   передбачає   комбіноване   

використання    силових і несилових засобів впливу. В редакціях Стратегії 

національної безпеки 2010 і 2015 рр. Б. Обама робив акцент на використанні таких 

несилових засобів як дипломатія та діалог, вважаючи їх важливими важелями в 

контексті посилення американського впливу і поліпшення міжнародного іміджу. 

США також неодноразово виступали за необхідність більш тісної співпраці в 

рамках міжнародних демократичних інститутів та безпекових установ. При цьому, 

застосування військової сили залишалось можливим і в подальшому, але воно 

більш не мало мати превентивний характер й мусило здійснюватись виключно з 

метою ліквідації безпосередньої загрози безпеці США та їх союзників. 

У четвертому розділі «Силові і несилові засоби в зовнішньополітичній 

практиці Вашингтона за президенства Б. Обами» висвітлено та проаналізовано 

застосування адміністраціями Б. Обами комплексу інструментів «м’якої» та 

«жорсткої сили» з метою розв’язання конкретних регіональних чи світових 

проблем. 

У підрозділі 4.1. «Досвід  варіативного  застосування  силових і несилових 

засобів у боротьбі з міжнародним тероризмом»  розглянуто підходи 

адміністрацій Б. Обами до вирішення проблеми поширення тероризму в світі. 

В контексті використання силових і несилових інструментів в боротьбі з 

міжнародним тероризмом, Вашингтон зробив ставку на набагато більшу 

стриманість у своїх діях. Білий дім відмовився від надмірної прихильності силовим 

заходам, яка була характерна для адміністрацій Дж. В. Буша і призвела до 

військової операції в Іраку. Б. Обама був прихильником більш гнучких методів 

боротьби з тероризмом та систематично дотримувався підходу, який ґрунтувався 

на комплексному використанні силових і несилових засобів в боротьбі з 

тероризмом. Застосовуючи силові інструменти в протистоянні транснаціональним 

джихадистськими угрупованням,  Білий дім робив акцент на використанні 

військами і розвідувальними службами США новітніх технологій та  

вважав   за    недоцільне проведення великомасштабних силових операцій. В 

комплексі з силовими елементами виступали несилові засоби, що передбачали 
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розширення міжнародної співпраці для боротьби з тероризмом та всебічної 

підтримки влади Іраку і Афганістану в протистоянні терористичним угрупуванням.  

У підрозділі 4.2. «Близькосхідні безпекові загрози і комбінування силових 

та несилових засобів Вашингтоном» проаналізовано особливості застосування 

адміністраціями Б. Обами зовнішньополітичних важелів впливу в контексті стану 

близькосхідного регіону.  

Трансформація близькосхідного політичного середовища призвела до 

необхідності  пошуку  інших  шляхів та засобів  реалізації  стратегічних інтересів в 

цьому регіоні адміністрацією Б. Обами. На відміну від попередньої адміністрації,  

Б. Обама вибрав курс на помірне залучення до подій на Близькому Сході. Для 

реалізації близькосхідної політики Вашингтон взяв на озброєння  інструменти 

«розумної сили»,  що  передбачало   активне  застосування  дипломатії,  

економічної допомоги, розширення  міжнародного співробітництво поряд з 

можливим застосуванням військової сили з метою ліквідації безпосередньої 

загрози безпеці США. Аналіз застосування силових і несилових засобів 

адміністраціями Б. Обами на Близькому Сході свідчить про визнання Білим домом 

пріоритетності використання дипломатичних важелів впливу над силовими 

інструментами вирішення конфліктів. Адміністрація президента сконцентрувала 

свої зусилля на виведенні військ з Іраку, застосуванні санкцій щодо Ірану зі 

збереженням, при цьому, можливості використання дипломатичних інструментів 

для вирішенні проблеми іранської ядерної програми. «Арабська весна» на 

Близькому Сході продемонструвала  прихильність адміністрацій Б. Обами до 

дипломатичного вирішення регіональних чи світових проблем за обов’язкової 

участі міжнародних партнерів. При цьому Б. Обама  не відкидав можливість 

використання «жорсткої сили» для захисту цивільного населення або виникнення 

загрози американським національним інтересам.  

У підрозділі 4.3. «Російський експансіонізм і підходи Вашингтона до його 

стримування» розглянуто використання адміністраціями Б. Обами  комплексу 

силових і несилових важелів впливу в процесі «перезавантаження» двохсторонніх 

відносин та в період російської агресії в Україні. 

За адміністрацій Б. Обами США стали використовувати нові підходи до 

відносин з Російською Федерацією. Адміністрація Б. Обами почала процес 

перегляду відносин з Російською Федерацією з ключових регіональних та 

глобальних безпекових питаннь. З цією метою Вашингтоном була проголошена 

політика «перезавантаження». В період першої адміністрації Білий дім робив 

ставку на діалог та співробітництво в багатьох сферах. Зближення в американсько-

російських відносинах у 2009-2011 рр. допомогло скороченню стратегічних 

наступальних озброєнь, запровадженню санкції по відношенню до Ірану, 

узгодженню позиції в контексті боротьби з міжнародним тероризмом, але все-таки 

не змінило фундаментальних підвалин і суспільних настроїв в обох країнах, які 

продовжували перебувати у «післяісторії» «холодної війни». Після початку 

російської агресії щодо Україні в 2014 р. Вашингтон застосував комплекс 

зовнішньополітичних засобів для впливу на Кремль. США разом з європейськими 

союзниками ввели секторальні санкції, залишаючи, при цьому місце для 

двостороннього діалогу. Крім того, адміністрація Б. Обами активізувала допомогу 
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Україні без надання летального військово-технічного обладнання, почала 

проведення спільних з союзниками військових навчань та вирішила в рамках 

оборонних ініціатив НАТО частково повернути свої війська в Європу.  

 

У Висновках сформульовані результати та підсумкові положення 

дослідження, основні з яких виносяться на захист: 

 Дослідження наукової розробки проблематики дисертації дозволяє 

говорити про існування різних за оцінками та трактуванням  наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Наукові розвідки, опубліковані в періодичних, 

академічних і аналітичних виданнях, безпосередньо висвітлюють 

зовнішньополітичну діяльність адміністрацій Б. Обами та присвячені дослідженню 

окремих аспектів зовнішньої політики США попередніх адміністрацій. 

Враховуючи той факт, що адміністрація Б. Обами була діючою до січня 2017 р., 

очевидною є відсутність ґрунтовних праць присвячених різнобічному, базованому  

на значну джерельну базу, аналізу кореляції силових і несилових засобів у 

зовнішній політиці Б. Обами.  Проаналізована джерельна  база,  яка  відображає 

проблематику дослідження є достатньо інформативною і змістовною для 

проведення  ґрунтовного  дослідження. Вона представлена нормативно-правовими 

актами та документи виконавчої влади США, аналітичними матеріалами 

виконавчої влади США та провідних дослідницьких центрів, промовами, інтерв'ю і 

статтями Б. Обами та представників його адміністрацій, мемуарами вищого 

керівництва США, академічними та періодичними виданнями і повідомленнями 

засобів масової інформації. Досліджені групи джерел, збережені державними і 

приватними електронними архівами,  допомагають в процесі створення цілісного 

бачення  методів і підходів до застосування силових і несилових засобів в 

зовнішньополітичній практиці США та дозволяють повною мірою реалізувати 

завдання дисертаційного дослідження.  

 Аналіз традиції застосування сили в зовнішній політиці США у другій 

половині ХХ ст. дозволяє наголосити, що починаючи з адміністрації Г. Трумена,  

Вашингтон перейшов до комплексного  застосування силових і несилових засобів в 

боротьбі з комуністичним впливом Радянського Союзу та з метою поширення 

ліберально-демократичних ідей в світі. Інструментами вищезазначеної політики 

стала гонка озброєнь зі створенням великої кількості засобів масового знищення та 

використання дипломатії, пропаганди, економічної допомоги як несилових важелів 

впливу. Карибська криза та війна у В'єтнамі призвели до особливо істотного 

перегляду зовнішньополітичних методів і програм американською владою.  В 

1970-х рр. – на початку 1980-х рр. Вашингтон залишив актуальними військові та 

економічні засоби впливу в протистоянні комуністичній агресії, роблячи, при 

цьому, більший акцент на використанні  таких несилових компонентів як 

дипломатія і конструктивний діалог з питань обмеження стратегічних озброєнь та 

систем протиракетної оборони. Крах біполярної системи на початку 1990-х рр. 

змусив Білий дім вносити суттєві зміни у стратегію США та засоби ії реалізації. 

США зробили ставку на застосуванні несилових інструментів впливу, залишаючи 

можливість використання військової сили як відповідь на появу нових 
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регіональних та глобальних загроз. Проте, терористичні акти 11 вересня 2001 р. 

змінили зовнішньополітичні підходи Вашингтону, ввівши в практику використання 

превентивних військових дій для боротьби з міжнародним тероризмом і 

розповсюдженням ядерної зброї та надання, тим самим, переваги силовим над 

несиловими важелями впливу.  

 Дослідження американських концепцій співвідношення силових і 

несилових інструментів в зовнішній політиці, дозволяє робити висновок про 

існування різних поглядів серед представників експертної спільноти в контексті 

цієї проблеми. Одна група представників американської зовнішньополітичної 

думки виступає  за політику комбінування силових і несилових засобів на основі 

концепції «розумної сили», що була взята на озброєння  адміністрацією Б. Обами. 

Поряд з активним застосуванням несилових засобів, дослідники вважали 

доцільним збереження ефективних, мобільних  військових сил як необхідного 

компоненту зовнішньополітичної стратегії США. Вони підкреслювали можливість 

застосування силових засобів в крайніх випадках, які становлять безпосередню 

небезпеку США та їх союзникам. Інші дослідники вважали доцільним 

адміністраціям Б. Обами проводити «м’яку» політику, що полягає в використанні  

дипломатії, різних форм допомоги, розвитку культурно-освітніх програм для 

поширення і популяризації ліберально-демократичних цінностей. Вони також 

робили наголос на важливості міжнародних організацій та установ, які 

сприятимуть якісному   вирішенню   регіональних  і   глобальних   питань.     

Нарешті, прихильники «жорсткої сили» акцентували увагу на силовому 

інструменті як одному з основних важелів впливу США на міжнародній арені. Ця 

група дослідників вважала військову силу важливим засобом 

зовнішньополітичного впливу та ефективною відповіддю на зростаючу кількість 

міжнародних загроз.  

 Аналіз концептуальних підходів адміністрацій Б. Обами до 

співвідношення силових і несилових засобів дозволяє зробити висновок, що глава 

Білого дому разом зі своєю командою внесли істотні зміни у зовнішньополітичний 

курс країни. Адміністрація президента взяла на озброєння концепцію «розумної 

сили» авторства Дж. Ная і Р. Армітажа  та активно використовувала її для 

вирішення міжнародних завдань. Підходи, запропоновані та втілені в зовнішній 

політиці США, передбачали  застосування дипломатії, культурних програм, 

економічної допомоги для збереження  американського глобального лідерства та 

поліпшення іміджу країни після наслідків зовнішньополітичних кроків попередньої 

адміністрації Дж. В. Буша. Дотримуючись єдиної лінії  у зовнішній політиці, 

Б. Обама підкреслював важливість посилення співпраці США з міжнародними 

демократичними інститутами і робив наголос на необхідності розширення 

багатосторонніх відносин з міжнародними партнерами  для вирішення світових 

проблем та відповіді на міжнародні виклики. Враховуючи досвід попередньої 

адміністрації, Б. Обама відмовився від стратегії превентивних військових дій і 

наголошував на необхідності постійної комплексної допомоги тим країнам, які її 

потребують та стоять за свободу й рівність. В той же час, президент Б. Обама 

залишав місце для можливого використання силових інструментів впливу в разі їх 
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виправданості безпосередньою загрозою безпеці США, їх союзників чи 

гуманітарними міркуваннями. Бачення зовнішньої політики командою  Б. Обами, 

було чітко відображено в стратегічних державних документах, програмах, 

виступах членів адміністрації президента. Таким чином, реагуючи на проблеми з 

якими зіткнулась зовнішня політика США періоду попереднього президенства, 

Вашингтон досить послідовно впроваджував свою нову комплексну концепцію, 

пристосовуючи її до швидких змін в світі.  

 Одним з основних напрямків зовнішньої політики президента Б. Обами 

була боротьба з міжнародним тероризмом. Впродовж двох адміністрацій Б. Обама 

досяг значних успіхів в цій царині, зокрема, був ліквідований У. бін Ладен та деякі 

інші представники керівної верхівки «Аль-Каїди». Адміністрації Б. Обами робили 

акцент  на  використанні  військами  і  розвідувальними  службами  США   новітніх 

технологій    в    Афганістані,     зокрема     безпілотників.    Вашингтон   розвивав 

інтенсивне  електронне  спостереження   та віддавав перевагу точковим авіаударам 

міжнародної коаліції в контексті протистояння ІДІЛ, виключаючи при цьому 

можливість використання великого сухопутного контингенту. Особливий акцент 

Б. Обама робив на необхідності міжнародної кооперації для боротьби з 

поширенням тероризму та запобіганні потрапляння ядерної зброї в руки 

екстремістів. Білий дім також надавав комплексну підтримку владі Іраку та 

Афганістану у вигляді фінансової, технологічної допомоги, тренування місцевих 

сил для протистояння терористам.   

 Близькосхідний регіон на продовження багатолітньої традиції був 

одним з пріоритетів зовнішньої політики США за адміністрацій Б. Обами. 

Президент реалізував передвиборчу обіцянку щодо виведення американського 

військового контингенту з Іраку та почав втілювати у життя проект матеріально-

технічної допомоги місцевому уряду для відновлення країни і побудови 

демократичного суспільства. Білий дім продовжив дотримуватись жорсткої позиції 

стосовно Ірану, застосувавши економічні санкції з метою домогтися від влади цієї 

країни змінити її погляд  на власну ядерну програму. При цьому, Б. Обама 

наполягав на важливості дипломатичного вирішення іранської ядерної проблеми і 

досяг на цьому шляху бажаного ним результату. Низка політичних переворотів на 

Близькому Сході не змінила позицію Б. Обами в контексті комплексної допомоги  

країнам цього регіону. Події «Арабської весни» показали прихильність 

адміністрацій Б. Обами позиції мирного діалогу і міжнародного співробітництва 

для вирішення регіональних криз, зі збереженням, при цьому, права на 

застосування військової сили в разі потенційної загрози американській безпеці чи 

для запобігання порушенням прав людини і для захисту мирного населення, як це й 

сталося після кривавих подій в Лівії в 2011 р.  

 Одним з пріоритетних напрямків зовнішньої політики для Б. Обами 

були відносини з Росією. В період першої адміністрації Вашингтон зробив ставку 

на американсько-російське зближення, з чітким акцентом на поглиблення діалогу 

та співпраці з Москвою в контексті стратегічних безпекових питань. Проте, період 

«перезавантаження» досить швидко перейшов у фазу значного загострення 

двосторонніх відносин. Російська окупація Криму і військова агресія на Сході 
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України призвели до суттєвого переосмислення американсько-російських відносин 

Білим домом та застосування комплексу силових й несилових інструментів впливу. 

Залишаючи можливість діалогу з конкретних міжнародних питань, адміністрація 

Б. Обами  ввела санкції щодо російського фінансового сектору, промисловості, 

паливно - енергетичного комплексу та оборонної сфери як відповідь на агресію 

Російської Федерації. Крім того, адміністрація Б. Обами розпочала фінансову 

допомогу, постачання нелетального військово-технічного обладнання Україні, 

інтенсифікувала переміщення військ в Чорноморському і Балтійському регіонах, 

провівши серію великомасштабних навчань та заявила про намір повернути свої 

війська в Європу для стримування Росії.  
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АНОТАЦІЯ 

Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці 

адміністрацій Барака Обами – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2017. 

Дисертаційна робота присвячена силовим і несиловим засобам в зовнішній 

політиці адміністрацій Барака Обами. В дослідженні розглянуто традиції 

застосування сили в зовнішній політиці США після Другої світової війни з огляду 

на її значення для формування підходів адміністрацій Б. Обами. Визначено 

концептуальні підходи адміністрацій Б. Обами до співвідношення силових і 

несилових методів. Висвітлено американські концепції співвідношення силових і 

несилових інструментів в контексті зовнішньополітичної стратегії адміністрацій 

Б. Обами. Охарактеризований    досвід   варіативного    застосування    Б.  Обамою 

комплексу засобів «м’якої» та «жорсткої» сили у боротьбі з міжнародним 

тероризмом. Розглянуто особливості комбінування силових та несилових засобів 

Вашингтоном у зусиллях з подолання близькосхідних безпекових загроз в 

досліджуваний період. Досліджено підходи Вашингтона до стримування 

російського експансіонізму з огляду на співвідношення у його настановах силових 

і несилових засобів. 

Ключові слова: Б.Обама, США, силові і несилові засоби, «розумна сила», 

зовнішня політика, президент, Білий дім.  
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Диссертация посвящена силовым и несиловым средствам во внешней 

политике администраций Барака Обамы. В исследовании рассмотрены традиции 

применения силы во внешней политике США после Второй мировой войны 

учитывая ее значение для формирования подходов администраций Б. Обамы. 

Определены концептуальные подходы администраций Обамы к соотношению 

силовых и несиловых методов. Освещены американские концепции соотношения 

силовых и несиловых инструментов в контексте внешнеполитической стратегии 

администраций Б. Обамы. Охарактеризован опыт вариативного применения 

Б. Обамой комплекса средств «мягкой» и «жесткой» силы в борьбе с 

международным терроризмом. Рассмотрено особенности комбинирования силовых 

и несиловых средств Вашингтоном в усилиях по преодолению ближневосточных 

угроз безопасности в исследуемый период. Исследуются подходы Вашингтона к 

сдерживанию российского экспансионизма учитывая соотношение в его 

установках силовых и несиловых средств. 

Ключевые слова: Б.Обама, США, силовые и несиловые средства, «разумная 

сила», внешняя политика, президент, Белый дом.  
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SUMMARY 

Godlevskiy M. S. Hard Power and Soft Power  Means in the Foreign Policy of 

Barack Obama Administrations – Manuscript. 

Dissertation for a Candidate of science degree in History, speciality 07.00.02 – 

World history. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – K., 2017. 

The dissertation deals with hard power and soft power  means in the foreign policy 

of Barack Obama administrations. Given its importance for the shaping of the approaches 

of the Obama administrations, the study examines the tradition of using of the power in 

the  US foreign policy after the Second World War. The conceptual approaches of Obama 

administrations to the correlation of hard power and soft power tools are defined. The 

American concepts of the correlation of power and non-power instruments in the context 

of Obama's foreign policy strategy are covered. The experience of Barack Obama's 

varied use of a set of "soft" and "hard" power means  in the fight against international 

terrorism is evaluated. The features of the combination of hard power and soft power 

means by Washington  in efforts to overcome the Middle East security threats during the 

period under study is considered. The correlation of hard power - soft power means in the 

approaches of Washington to the containment of Russian expansionism are considered. 

The author investigated the significant peculiarities of the approaches of Obama 

administrations to US foreign policy. They were defined by the use of a wide range of 

soft power  means while maintaining, at the same time, the power as a tool for solving 

problems in the conditions of extreme necessity. It was confirmed that in the field of 

foreign policy Obama’s White House introduced the concept of "smart power", 

envisioning the combined use of hard power and soft power  means of influence. In the 

new editions of the National Security Strategy 2010 and 2015, Barack Obama focused on 

using such soft power  means as diplomacy and dialogue, regarding them as important 

leverages in the context of strengthening American influence and improving the 
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international image. 

In the dissertation, the Obama administration's application of a complex of tools of 

"soft" and "hard power" in the framework of specific regional or global problems was 

considered and analyzed. B. Obama advocated the use of more flexible methods of 

combating terrorism and systematically adhered to the approach that is based on the 

integrated use of hard power and soft power means while maintaining, at the same time, 

the power as an instrument of solving problems in conditions of extreme means of 

combating terrorism. Using the power tools in confrontation with transnational jihadist 

groups, the White House emphasized the use of new technologies by US troops and 

intelligence services and considered it inappropriate to carry out large-scale military 

operations. The author argues that the application of hard power and soft power  means 

by the Obama administrations in the Middle East gives a proof of  the recognition by the 

White House of the priority of using diplomatic leverages of influence over power tools 

in conflict resolution. The presidential administration focused on withdrawing troops 

from Iraq, imposing sanctions against Iran while preserving the possibility of using 

diplomatic tools to address Iran's nuclear program. The first Obama administration began 

the process of reviewing and improving relations with the Russian Federation, trying to 

engage it into discussing key regional and global security issues. But the beginning of the 

Russian aggression against Ukraine in 2014 made Washington to reconsider the 

approaches to bilateral relations and to apply a set of power and non-power foreign 

policy means to influence the Kremlin. 

Key words: Obama B., USA, power and non-power means, «smart power», foreign 

policy, the President, the White House. 


