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АНОТАЦІЯ 

 

Леванчук І. В. Україна в зовнішньополітичній стратегії США. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки  

України.  – Київ, 2019. 

Особливе місце України у системі стратегічних інтересів єдиної 

наддержави є однією з причин геополітичного суперництва Росії та США на  

пострадянському просторі. З розпадом СРСР Сполучені Штати Америки 

тимчасово втратили інтерес до геополітичних подій у цьому регіоні, 

переймаючись переважно питанням нерозповсюдження ядерної зброї, 

арсенали якої зберігалися в Україні, Казахстані та Білорусі. Однак прихід до 

влади Володимира Путіна, потяг суспільства Росії до геополітичного 

реваншу та посилення економічних і військових позицій цієї країни на 

світовій арені під впливом зростання цін на енергоносії викликали 

занепокоєння США. У свою чергу, російська політична еліта, що була 

невдоволена розширенням НАТО та ЄС на схід, вирішила не допустити 

інтеграції пострадянських країн у західні безпекові та економічні інституції, 

щоб зберегти свій традиційний вплив на пострадянському просторі. За таких 

умов пріоритетним для України, що не має стратегічної глибини території у 

конфлікті з Російською Федерацією і позбавлена можливості виділяти на 

оборонні потреби бюджетні кошти, співставні з російськими, видається 

пошук стратегічних партнерів на міжнародній арені, які могли б допомогти 

їй відстояти суверенітет. Водночас, США мають досвід реформування 

народного господарства різних країн, про що свідчить ефективна реалізація 

Плану Маршалла для повоєнної Європи, відбудова і динамічний розвиток 
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зруйнованих бойовими діями Другої світової війни Японії, Південної Кореї 

та Сінгапуру, а також успішні ринкові перетворення у Чилі та Мексиці. 

Вплив єдиної наддержави є значним і в рамках МВФ, без позик якого 

неможлива стабільність української гривні та оптимізація бюджету в умовах 

війни на сході. 

Тому розуміння зовнішньополітичних інтересів офіційного 

Вашингтона і механізмів їх реалізації на українському напрямку набуває 

важливого теоретичного та практичного значення, а актуальність теми 

дослідження визначається: об’єктивною потребою у забезпеченні української 

національної безпеки в умовах російської окупації окремих районів 

Донецької і Луганської областей та анексії Криму на тлі відсутності 

стратегічної зацікавленості у військовій царині до неї з боку членів ЄС; 

інтересом української політичної еліти до міжнародних партнерів, які 

можуть сприяти досягненню енергетичної безпеки і модернізації економіки; 

необхідністю розвивати відносини з країнами, де присутня активна 

українська діаспора; потребою у теоретичних наукових працях, в яких 

здійснюється узагальнення зовнішньої політики США на пострадянському 

просторі. 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність, розкрито 

наукове значення дослідження та його зв’язки з науковими програмами, 

планами, темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено 

його об’єкт та предмет, наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

висвітлено методологічні засади, наведено інформацію про апробацію та 

публікації результатів дослідження і структуру роботи. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади та джерельно-

документальна база дослідження» – викладені концептуальні основи 

дослідження, здійснено огляд джерельної бази, присвяченої формуванню 

зовнішньополітичної стратегії як важливого напряму діяльності держави на 

міжнародній арені, з’ясовано сучасний стан наукової розробки проблеми у 

світовій політичній науці. 
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У другому розділі – «Україна в зовнішньополітичній стратегії США 

на пострадянському просторі» – розглядається сутність та еволюція значення 

цього регіону в зовнішньополітичній доктрині США та місце у ній України 

на основі комплексної оцінки й аналізу стратегічних інтересів і 

зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів на пострадянському 

просторі. 

У третьому розділі – «Засоби та механізми реалізації українського 

вектору зовнішньополітичної стратегії США» – розкривається сутність та 

зміст політичного, економічного, гуманітарного та науково-технічного 

співробітництва США – Україна як практичних складових процесу реалізації 

зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів щодо України. 

У висновках узагальнено основні результати дисертаційної роботи. 

Проведений у дослідженні аналіз особливостей зовнішньополітичної 

стратегії США щодо України дозволив: розкрити теоретико-методологічні 

підходи до з’ясування сутності категорії «зовнішньополітична стратегія»; 

визначити основні засади та завдання політики Сполучених Штатів Америки 

на пострадянському просторі; розкрити роль та місце України у 

зовнішньополітичній стратегії США з урахуванням політичних змін в обох 

країнах; виокремити характерні риси двосторонньої співпраці у політичній 

сфері; з’ясувати пріоритетні напрямки американсько-української 

торговельно-економічної взаємодії, а також вплив американської допомоги 

на процес модернізації українського народного господарства; встановити 

гуманітарні та науково-технічні аспекти міждержавної взаємодії сторін; дати 

загальну оцінку ефективності заходів офіційного Вашингтона на 

українському напрямку.  

Теоретична важливість даного дослідження визначається тим, що 

одержані дані можливо використати у процесі подальшого узагальнення 

зовнішньої політики США на пострадянському просторі та підготовки інших 

наукових робіт із цієї проблематики. Матеріали і висновки дисертації можуть 

стати у нагоді у процесі розробки чи оновлення таких нормативних курсів як 
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«Геостратегія країн світу», «Геополітичне середовище та зовнішня політика 

країн Європи і Північної Америки», «Геополітичне середовище України», 

«Зовнішня політика України», «Зовнішня політика США», «Геополітика», 

«Міжнародні відносини та світова політика» тощо. 

У практичному вимірі окремі положення і рекомендації дисертаційної 

роботи можуть бути задіяні під час реалізації конкретних завдань органами 

державної влади, до компетенції яких належить здійснення зовнішньої 

політики України щодо США, а також налагодження політичної, економічної 

та гуманітарної взаємодії із державними та громадськими інституціями цієї 

країни (Міністерство закордонних справ, Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Офіс Віце-прем’єр-міністра  

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Комітет Верховної Ради 

України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва тощо). 

Ключові слова: США, Україна, зовнішньополітична стратегія, Росія, 

пострадянський простір, відносини, співробітництво. 
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SUMMARY 

 

Levanchuk I. V. Ukraine in the US Foreign Policy Strategy. – 

Qualification scientific thesis. Manuscript. 

The thesis for the Degree in Political Science, Specialty 23.00.04 – 

Political Problems of International Systems and Global Development. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Specific position of Ukraine in the system of strategic interests of a single 

superpower is one of the reasons for the geopolitical rivalry between Russia and 

the United States in the post-Soviet area. After the collapse of the USSR, the 

United States of America temporarily lost interest in geopolitical developments in 

this region, while predominantly focusing on the non-proliferation of nuclear 

weapons because their arsenals were stored in Ukraine, Kazakhstan, and Belarus. 

When Vladimir Putin came to power, the desire of the Russian society for 

geopolitical revenge and the strengthening of economic and military positions of 

this country in the world arena under the influence of high energy prices caused 

deep concerns in the United States. In its turn, the Russian political elite, being 

dissatisfied with the EU and NATO eastern enlargement, decided to prevent the 

post-Soviet states from integrating into the Western security and economic 

institutions in order to maintain its traditional influence in the post-Soviet area. 

Under such conditions, the search for strategic partners in the international arena 

which could help Ukraine to defend its sovereignty seems to be a priority for the 

official Kyiv, since Ukraine does not have the strategic depth of its territory in the 

conflict with the Russian Federation and is deprived of the opportunity to allocate 

budget funds for defence needs in the same way as the RF does. At the same time, 

the United States has the experience in reforming the economies of various 

countries, as evidenced by the effective implementation of the Marshall Plan for 

post-war Europe, the reconstruction and dynamic development of Japan, South 
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Korea and Singapore devastated after World War II, and the successful market 

transformations in Chile and Mexico. A single superpower has the significant 

influence within the IMF, and the stability of the Ukrainian hryvnia and budget 

optimization during the war in the East are impossible without its loans. 

Therefore, the understanding of the foreign policy interests of the official 

Washington and the mechanisms for their implementation in Ukraine has 

important theoretical and practical significance, and the relevance of the research is 

determined by the following: the objective need to ensure Ukrainian national 

security in view of the Russian occupation of the Donetsk and Luhansk regions 

and the lack of strategic military interests of the EU Member States in Ukraine; the 

necessity of the Ukrainian political elite to find reliable international partners that 

can contribute to the energy security and modernization of the economy of the 

state; the need to develop relations with countries having active Ukrainian 

diaspora; the need for theoretical scientific works which generalize the US foreign 

policy in the post-Soviet area. 

The introduction of the thesis substantiates the relevance and reveals the 

scientific significance of the study, as well as shows its relationships with the 

scientific programmes, plans, and topics; formulates the purpose and objectives of 

the study; defines its object and subject, scientific novelty, theoretical and practical 

significance; highlights methodological principles; presents information on the 

approbation and publication of research results and the structure of the work. 

The first chapter – ‘Theoretical and methodological principles and source 

and documentary base of the research’ – outlines the conceptual basis of the study, 

reviews the sources which regard the formation of the foreign policy strategy as an 

important direction of state activities in the international arena, and clarifies 

current scientific developments in the world political science related to this topic. 

The second chapter – ‘Ukraine in the US foreign policy strategy in the 

post-Soviet area’ – examines the nature and evolution of the US foreign policy 

doctrine on this region and the significance of Ukraine based on the comprehensive 
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assessment and analysis of the US strategic interests and foreign policy priorities in 

the post-Soviet area. 

The third chapter – ‘Means of and mechanisms for the implementation of 

the Ukrainian vector of the US foreign policy strategy’ – reveals the essence and 

content of the US – Ukraine political, economic, humanitarian, and scientific and 

technical cooperation as the practical components of the United States foreign 

policy strategy as for Ukraine. 

The main results of the thesis are summarized in the conclusions. The 

analysis of peculiarities of the US foreign policy strategy towards Ukraine made in 

this study allowed the following: to reveal theoretical and methodological 

approaches to the clarification of the essence of the category ‘foreign policy 

strategy’; to define the basic principles and tasks of the United States policy in the 

post-Soviet area; to reveal the role and place of Ukraine in the US foreign policy 

strategy, taking into account political changes in the two countries; to distinguish 

the most important features of bilateral cooperation in the political sphere; to find 

out the priority directions of the US – Ukrainian trade and economic cooperation, 

as well as the influence of the American assistance on the process of modernization 

of the Ukrainian national economy; to establish humanitarian and scientific and 

technical aspects of the interstate interactions between the parties; to give an 

overall assessment of the effectiveness of the official Washington actions taken in 

the Ukrainian direction. 

The theoretical significance of this study is determined by the fact that the 

obtained data can be used in the process of further generalization of the US foreign 

policy in the post-Soviet area and the preparation of the other scientific works on 

this issue. The materials and conclusions of the dissertation may be useful in the 

process of developing or updating such normative study courses as ‘Geostrategy of 

countries in the world’, ‘Geopolitical environment and foreign policy of the 

European and North American countries’, ‘Geopolitical environment of Ukraine’, 

‘Foreign policy of Ukraine’, ‘Foreign policy of the United States of America’, 

‘Geopolitics’, ‘International relations and world politics’, etc. 
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In practical terms, some provisions and recommendations of the thesis can 

be used while realizing specific tasks by the state authorities whose competences 

include the implementation of the foreign policy of Ukraine towards the United 

States, as well as political, economic and humanitarian cooperation with the 

governmental and non-governmental institutions of this country (the Ministry of 

Foreign Affairs, the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture 

of Ukraine, the Office of the Deputy Prime Minister for European and Euro-

Atlantic Integration, the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Foreign 

Policy and Inter-Parliamentary Cooperation, etc.). 

Key words: USA, Ukraine, foreign policy strategy, Russia, post-Soviet 

area, relationships, cooperation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається особливим місцем 

України в системі стратегічних інтересів впливових країн cвіту. З розпадом 

СРСР, початком економічної кризи перехідного періоду в Російській 

Федерації та її поразкою у Чеченській війні 1994-1996 рр. Сполучені Штати 

Америки тимчасово втратили інтерес до геополітичних подій на 

пострадянському просторі, переймаючись переважно питанням 

нерозповсюдження ядерної зброї, арсенали якої зберігалися в Україні, 

Казахстані та Білорусі. Однак прихід до влади В. Путіна, потяг суспільства 

Росії до геополітичного реваншу та посилення економічних і військових 

позицій цієї країни на світовій арені під впливом зростання цін на енергоносії 

викликали занепокоєння США. У свою чергу, російська політична еліта, що 

була невдоволена розширенням НАТО та ЄС на схід, вирішила не допустити 

інтеграції пострадянських країн у західні безпекові та економічні інституції, 

щоб зберегти свій традиційний вплив у цьому регіоні. Контроль над 

Україною, що має стратегічне розташування між сходом і заходом, а також 

наділена вагомим демографічним, військово-технічним та ресурсним 

потенціалом, є головним завданням режиму В. Путіна з відновлення 

геополітичного статусу «Великої Росії». За таких умов пріоритетним для 

України, що не має стратегічної глибини території у конфлікті з Російською 

Федерацією і позбавлена можливості виділяти на оборонні потреби бюджетні 

кошти, співставні з російськими, видається пошук стратегічних партнерів на 

міжнародній арені, які могли б допомогти їй відстояти суверенітет. 

У свою чергу, важливість США для України визначається статусом 

держави з найбільшими оборонними видатками та глобальною військовою 

присутністю завдяки розгалуженій мережі баз і ударним авіаносним групам. 

Офіційний Вашингтон фактично виступає спонсором діяльності НАТО в 

Європі, тому від його позиції у значній мірі залежить ефективність 

українського зближення з Альянсом. США вважаються провідним 
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експортером складних систем озброєнь, які продемонстрували високу 

ефективність у низці міжнародних конфліктів. Крім того, у Сполучених 

Штатах мешкає 900-тисячна українська діаспора, яка намагається надавати 

сприяння Україні у вирішенні гуманітарних і політичних питань. Отже, 

розуміння зовнішньополітичних інтересів США і механізмів їх реалізації на 

пострадянському просторі дозволить знайти оптимальний алгоритм 

налагодження відносин із державним актором, який може виступати одним із 

гарантів національної безпеки України і сприяти модернізації її ВПК. 

Водночас, США мають досвід реформування народного господарства 

різних країн, про що свідчить ефективна реалізація Плану Маршалла для 

повоєнної Європи, відбудова і динамічний розвиток зруйнованих бойовими 

діями Другої світової війни Японії, Південної Кореї та Сінгапуру, а також 

успішні ринкові перетворення у Чилі та Мексиці. Вплив єдиної наддержави є 

значним і в рамках МВФ, без позик якого неможлива стабільність 

української гривні та оптимізація бюджету в умовах війни на сході. 

Сполучені Штати також вважаються одним із лідерів в енергетичній галузі 

завдяки сланцевій революції, переходу до «зеленої енергетики» та 

забезпеченню ефективної роботи найбільшої у світі мережі ядерних 

реакторів. Американські корпорації здійснили успішні геологорозвідувальні 

роботи, які дозволили низці країн на кшталт Саудівської Аравії, Катару чи 

Гайяни стати власниками покладів енергоносіїв світового значення. США у 

значній мірі визначають ще й ефективність функціонування міжнародного 

ринку транспортних і туристичних послуг, будучи провідним виробником 

авіаційної техніки та батьківщиною мереж найбільших готельних груп світу. 

Таким чином, актуальність теми дослідження визначається: 

геополітичним суперництвом Росії та США за вплив на європейську частину 

пострадянського простору і центральним місцем України у цьому регіоні; 

об’єктивною потребою у забезпеченні української національної безпеки в 

умовах російської окупації окремих районів Донецької і Луганської областей 

та анексії Криму на тлі відсутності стратегічної зацікавленості у військовій 
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царині до неї з боку членів ЄС; інтересом української політичної еліти до 

міжнародних партнерів, які можуть сприяти досягненню енергетичної 

безпеки і модернізації економіки; необхідністю розвивати відносини з 

країнами, де присутня активна українська діаспора; потребою у теоретичних 

наукових працях, в яких здійснюється узагальнення зовнішньої політики 

США на пострадянському просторі. 

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

Дисертаційна праця виконана в рамках комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку світових процесів глобалізації» 

(затвердженої протоколом Вченої ради Університету № 13 

від 20 червня 2011 року), зокрема в контексті наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка № 16БФ048-01 «Асоціація як новий формат відносин України з 

Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти». 

Мета дослідження – проаналізувати особливості 

зовнішньополітичної стратегії США щодо України та дати оцінку її 

ефективності.  

Поставлена мета зумовила такі головні завдання: 

1) здійснити аналіз теоретико-методологічних підходів до з’ясування 

сутності категорії «зовнішньополітична стратегія»; 

2) визначити основні засади та завдання зовнішньополітичної стратегії 

Сполучених Штатів Америки на пострадянському просторі; 

3) розкрити роль та місце України у зовнішньополітичній стратегії США з 

урахуванням політичних змін у обох країнах;  

4) виокремити характерні риси двосторонньої співпраці Сполучених Штатів 

Америки та України у політичній сфері; 



 16 

5) з’ясувати пріоритетні напрями торговельно-економічної взаємодії США 

та України, а також значення американської допомоги для модернізації 

української економіки; 

6) встановити гуманітарні та науково-технічні аспекти двостороннього 

співробітництва сторін. 

Об’єктом дослідження є зовнішньополітична стратегія Сполучених 

Штатів Америки на пострадянському просторі. 

Предметом дослідження виступає роль та місце України в 

зовнішньополітичній стратегії США, національних інтересах і сучасних 

доктринальних підходах американської зовнішньої політики, а також 

сукупність зовнішньополітичних засобів та інструментів, які США 

використовують у відносинах із нашою державою у політичній, економічній, 

науковій та гуманітарній площинах. 

Методи дослідження. Працюючи над дисертаційною роботою, автор 

спиралася на загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, індукцію й 

дедукцію, аналогію), які дозволили здійснити комплексне вивчення обраної 

проблематики з урахуванням її еволюційних змін. Водночас, у роботі 

знайшли застосування і спеціальні методи. 

Так, в основу дослідження покладено системний підхід, який 

розглядає зовнішньополітичну стратегію США як сукупність елементів, що 

утворюють єдине ціле, складаючись із національних інтересів, їх 

доктринально-програмного вираження, суми економічних, дипломатичних і 

військових ресурсів, необхідних для реалізації важливих завдань на 

пострадянському просторі, а також засобів і механізмів, які дають 

можливість втілювати в життя обраний курс. 

Критично-діалектичний метод сприяв з’ясуванню внутрішніх 

протиріч, характерних для процесу прийняття зовнішньополітичних рішень в 

обох державах, зокрема, дав змогу розкрити проблематичність ефективного 

здійснення дипломатії «багатовекторності» за часів президентства Л. Кучми 

та налагодження економічних зв’язків української олігархічної еліти 
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з нафтогазовими корпораціями Росії за одночасного декларування 

прозахідного зовнішньополітичного курсу країни, що не дозволило останній 

налагодити повноцінну співпрацю з американськими ТНК. 

Проблемно-хронологічний підхід у здійсненні дослідження дозволив 

автору виявити ключові проблемні питання, пов’язані з еволюцією 

української зовнішньополітичної стратегії США у різні історичні періоди – 

від проголошення незалежності України, набуття нею без’ядерного статусу, 

позаблоковості доби В. Януковича і аж до реакції на російську агресію на 

сході та в Криму. 

Соціологічний підхід дав змогу з’ясувати залежність зовнішньої 

політики обох країн від суспільної думки, враховуючи небажання частини 

населення України на сході та півдні погоджуватися на зближення з НАТО, 

сформоване під впливом потужної російської пропаганди, і байдужість 

більшості американців до подій на пострадянському просторі. 

Антропологічний метод сприяв установленню взаємозв’язку між 

національним характером росіян і зовнішньою політикою РФ на 

пострадянському просторі, яка користується їх суттєвою підтримкою. Він 

також був застосований для з’ясування характерних національних рис 

американців і українців, що сприяло розумінню міждержавних відносин у 

трикутнику «Україна – Росія – США». 

Структурно-генетичний підхід дозволив проаналізувати процес 

формування української діаспори у США, створення нею гуманітарних 

організацій з підтримки України та застосування механізмів їх впливу на 

Конгрес і американське суспільство загалом.  

Порівняльні і статистичні методи дослідження стали у нагоді під час 

виявлення специфіки зовнішньополітичної стратегії США щодо різних країн 

пострадянського простору, довівши непослідовність рішень українського 

керівництва, що так і не змогло зробити Україну привабливою для західних 

інвестицій в енергетику (на відміну від Азербайджану та Казахстану).  
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Наукова новизна одержаних результатів. Внаслідок розкриття 

автором особливостей зовнішньополітичної стратегії США щодо України 

було сформульовано низку положень, які містять наукову новизну. 

 

Уперше: 

– здійснено комплексне дослідження місця та ролі України у 

зовнішньополітичній стратегії США з урахуванням діяльності української 

діаспори та значення «російського чинника», вплив якого на відносини 

сторін суттєво зріс після анексії Криму та початку війни на Донбасі; 

– доведено, що пострадянський простір поступається за своєю важливістю у 

системі зовнішньополітичних пріоритетів США регіонам Близького Сходу 

та Східної Азії, а основними чинниками інтересу офіційного Вашингтона 

до нього стали: процес приєднання країн Балтії до НАТО та ЄС, ядерне 

роззброєння України, Казахстану і Білорусі, «енергетична» дипломатія у 

трикутнику «Азербайджан – Грузія  Туреччина», антитерористична 

операція США в Афганістані, яка потребувала налагодження 

партнерських відносин із «транзитними» країнами Центральної Азії. 

Удосконалено: 

– характеристику основних механізмів реалізації зовнішньополітичної 

стратегії США на пострадянському просторі та засобів їх впливу на 

Україну. Автор вважає, що США впливають на офіційний Київ через 

Агенцію з міжнародного розвитку, МВФ і Світовий банк, позики і 

кредити, «точкові» поставки оборонної техніки, військові навчання, 

інвестиції та пільговий доступ до свого ринку значного відсотку 

української продукції завдяки торговельним преференціям, а також 

завдяки реформам з демократизації та здійснення ринкових перетворень; 

– твердження про те, що українська діаспора має достатній потенціал для 

здійснення великих гуманітарних проектів, відміни дискримінаційних 

законів на кшталт поправки Джексона-Веніка та організації ефективної 

кампанії з визнання на рівні штатів і в Конгресі Голодомору в УРСР, але її 
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лобістські можливості не дозволяють досягнути таких результатів як 

проголошення України головним союзником США поза межами НАТО чи 

перетворення держави на реципієнта обсягів військової допомоги, 

аналогічних тим, що отримують ключові близькосхідні партнери 

Сполучених Штатів Америки; 

– думку про те, що основними причинами, які ускладнювали вироблення 

зовнішньополітичної стратегії США щодо України стали: відсутність 

спільного бачення майбутнього зовнішньополітичного курсу серед 

населення різних українських регіонів; формування олігархічно-кланової 

системи політичної й економічної влади; «російський» чинник, що 

полягав у небажанні офіційного Вашингтона налаштовувати проти себе 

Росію після декількох етапів розширення ЄС і НАТО на схід у 1999, 2004 і 

2009 рр. на тлі потреби сторін у співпраці в близькосхідному регіоні, 

Афганістані та Ірані; 

Набуло подальшого розвитку: 

– розкриття чинників, які ускладнюють налагодження ефективної 

торговельно-економічної співпраці сторін, серед яких автор виділяє: 

відсутність договору про зону вільної торгівлі зі США, монополізацію 

економіки України олігархатом та його енергетичні інтереси в РФ; 

незначний рівень диверсифікації народного господарства і його залежність 

від експорту сировини; низьку платоспроможність українців; відсутність 

приватизації державного майна і вільного ринку землі; 

– положення про те, що українська стратегія США після початку російської 

агресії у 2014 р. відзначалася непослідовністю, адже з одного боку 

фінансова підтримка МВФ і американські кредити дозволили Україні 

стабілізувати економіку в умовах втрати частини експортного потенціалу 

у східних регіонах, але з іншого – вона отримала скоріше символічну 

військово-технічну допомогу від США для обмеженого стримування РФ. 

Офіційний Вашингтон, як «гарант» безпеки згідно з Будапештським 

меморандумом, усвідомлював, що відмова допомагати Україні ставить під 
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сумнів його глобальну кампанію проти розповсюдження ядерної зброї, 

проте Б. Обама не міг визнати, що політика «перезавантаження» відносин 

із Росією 2009-2013 рр. виявилася помилковою, тому боявся провокувати 

В. Путіна на ще більшу конфронтацію на сході України; 

– твердження про те, що Україна буде змушена здійснювати докорінні 

реформи з лібералізації і демонополізації економіки, якщо керівництво 

країни має намір сприяти її інвестиційній привабливості для 

американських інвесторів. Автор вважає, що серед таких перетворень 

мають бути: суттєве зменшення державної участі в економіці, боротьба з 

корупцією, налагодження ефективної роботи митниці, інвестиції у 

транспортну інфраструктуру, заходи для покращення ділового клімату, 

якість якого визначається рейтингами «Легкості ведення бізнесу» й 

«Індексу економічної свободи». 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

Теоретична важливість даного дослідження визначається тим, що одержані 

дані можливо використати у процесі подальшого узагальнення зовнішньої 

політики США на пострадянському просторі та підготовки інших наукових 

робіт із цієї проблематики. Матеріали і висновки дисертації можуть стати у 

нагоді у процесі розробки чи оновлення таких нормативних курсів як 

«Геостратегія країн світу», «Геополітичне середовище та зовнішня політика 

країн Європи і Північної Америки», «Геополітичне середовище України», 

«Зовнішня політика України», «Зовнішня політика США», «Геополітика», 

«Міжнародні відносини та світова політика» тощо. 

У практичному вимірі окремі положення і рекомендації дисертаційної 

роботи можуть бути задіяні під час реалізації конкретних завдань органами 

державної влади, до компетенції яких належить здійснення зовнішньої 

політики України щодо США, а також налагодження політичної, економічної 

та гуманітарної взаємодії із державними та громадськими інституціями цієї 

країни. Мова йде про Міністерство закордонних справ, Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства, Офіс Віце-прем’єр-міністра з 
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питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Комітет Верховної Ради 

України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 

тощо. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної праці 

були апробовані у доповідях на науково-практичних конференціях Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також під час всеукраїнських і міжнародних науково-

практичних конференцій для аспірантів і молодих учених: III Всеукраїнська 

наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних 

вимірах», присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара (м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності 

розвитку глобальних світових процесів у ХХI cт.» (м. Київ, 6-7 квітня 2018 

р.); Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, 

політичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. 

Херсон, 21-22 вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії» (м. Львів, 

21-22 вересня 2018 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 

жовтня 2018 р.). 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою розробкою автора. Основні положення та висновки дослідження 

розроблено безпосередньо дисертантом. Сформульовані в дисертації наукові 

результати, висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору 

та є його науковим доробком. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображені у 10 

наукових публікаціях загальним обсягом 5,2 друк. арк., розміщених у 

збірниках наукових праць та наукових фахових виданнях, затверджених 

Міністерством освіти і науки України (4 статті – у друкованих і 1 стаття – в 
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електронному фаховому виданні), відповідних іноземних наукових фахових 

збірниках (1 стаття), а також у 4 тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 250 сторінок, із яких  

195 сторінок складають основну частину роботи, 36 сторінок – список 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНО-

ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Теоретико-методологічні основи дослідження 

 

У межах сучасної системи міжнародних відносин Сполучені Штати 

Америки залишаються першою за сукупною потужністю державою світу. 

Фундаментальні міжнародно-політичні тенденції, які виявляються у зміні 

глобального міжнародно-політичного балансу сил та подальшому 

загостренні наявних викликів і загроз, потребують оперативної реакції 

світових лідерів, що, у свою чергу, вимагає періодичного коригування 

стратегічного курсу США [194, с. 28]. Оскільки сьогодні в основу зовнішньої 

політики цієї наддержави закладено її ключові національні інтереси, захист 

останніх спирається на наявність зовнішньополітичної стратегії, завдяки якій 

Сполучені Штати Америки отримують змогу визначати офіційну лінію своєї 

поведінки у міжнародному вимірі на локальному, регіональному та 

глобальному рівнях. Тому одним із первинних завдань даного дослідження є 

визначення теоретико-методологічних засад формування зовнішньо-

політичної стратегії США та її значення у процесі реалізації зовнішньої 

політики цієї держави. 

Аналіз наявної наукової літератури доводить, що в сучасній науці про 

міжнародні відносини не склалося загального розуміння не тільки категорії 

«зовнішньополітична стратегія», а й способів та алгоритмів визначення 

механізмів її застосування. Представники міжнародної політичної науки 

застосовують кілька підходів до трактування даного явища, спираючись як 

на зовнішньополітичні, так і на геополітичні наукові дослідження. 

На переконання С. Міщука, основним підґрунтям для формування 

зовнішньополітичних стратегій великих держав слугують геополітичні 

підходи [109, с. 78]. Дійсно, нині представники науки про міжнародні 
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відносини паралельно з поняттям «зовнішньополітична стратегія» оперують 

терміном «геополітична стратегія», підходи до трактування якого можна 

розділити на три ключові групи. До першої групи визначень належать 

дефініції, в основі яких – праці німецької школи геополітики, що 

розглядають категорію «геостратегія» у контексті її взаємозв’язку 

(позитивного чи негативного) з геополітикою [236, с. 237]. 

Дефініції другої групи з’явилися у результаті дослідницького 

протиставлення теорії і практики. Дана позиція багато у чому пов’язана з 

негативними аспектами аналізу, запровадженими до геополітики вченими 

періоду Третього рейху. Повернення до напрацювань дискредитованих 

німецьких праць стало можливим лише у 1970-х рр. у форматі досліджень 

міждержавного балансу сил, які уникали будь-якого натяку на зв’язок з 

«доктринами» або «теоріями». Так, геополітика, а разом з нею і геостратегія, 

набули значення зовнішньополітичної активності, позбавленої будь-якої 

доктринальної чи теоретичної основи [317, с. 66-67]. 

Формування третьої групи визначень пов’язане з поступовою 

еволюцією категорії «геостратегія»: відхід від фізико-географічного 

детермінізму в наукових дослідженнях біполярного періоду дозволив ширше 

трактувати частку «гeo-» в якості просторового виміру світової політики з 

урахуванням завдань і цілей зовнішньої політики акторів на міжнародній 

арені [324, с. 25]. 

Для цілей даної дисертаційної праці інтерес представляють 

визначення першої і третьої груп. На думку автора, спроба розведення знання 

і практики (присутнє у дефініціях другої групи) може призвести до 

формування спотвореного уявлення про дійсний характер 

зовнішньополітичної активності держави, адже остання не може бути 

позбавлена осмисленого доктринального підґрунтя. На даному підході 

наголошує З. Бжезинський, який, розкриваючи значення «стратегічного», 

розглядає геостратегію не тільки як певний тип аналізу, а й як «сплановане 

застосування засобів». Відповідно, звертаючись до сутності категорії 
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«геостратегія», дослідник визначає її як «стратегічне управління 

геополітичними інтересами» [15, с. 12]. Тобто, у працях З. Бжезинського 

доктринальний і практичний аспекти геостратегії нерозривно пов’язані у 

рамках єдиного управлінського процесу. 

Формування визначень категорії «геополітична стратегія» по вісі 

«фізична географія – політичний простір» майже не притаманне міжнародній 

політичній науці, оскільки у даний час переважною більшістю вчених 

визнається необхідність доповнення фізико-географічних факторів 

визначених зовнішньополітичних пріоритетів суб’єктів економічними, 

соціальними, культурними та гуманітарними чинниками. У зв’язку з цим, 

аналіз дефініцій даної групи може спиратися на лінійно-хронологічну 

послідовність їх формування. 

Так, запропоноване Дж. Крессі ще 1945 р. визначення категорії 

«геостратегія» містить чітке відсилання до географічного чинника. На думку 

вченого, геостратегія може трактуватися як реалізація політичного курсу, 

пов’язана з окремими географічними аспектами. Така «географія у дії» 

охоплює набагато більше, ніж виключно політичні інтереси (сферу 

державного управління), тому, по суті, визначає «динамічні аспекти 

прикладної міжнародної географії» [236, с. 237]. Л. Джу-Джок у 1979 р. 

підкреслював, що термін «геостратегія» найчастіше використовується у 

глобальному контексті, позначаючи аналіз світового розподілу суші та моря, 

дистанцій і доступності інших географічних чинників у стратегічному 

плануванні та діях [261, с. 4]. Однак, 2006 р. Я. Григель визначив 

геостратегію як географічний напрям зовнішньої політики, обмежуючи її 

зовнішньополітичною діяльністю держави. На його думку, ця категорія не 

завжди має спиратися на певну політичну доктрину або теорію та не 

обов’язково формується на основі географічних або геополітичних факторів. 

Держава може проектувати свою міць у визначених точках з ідеологічних 

міркувань або керуючись вимогами груп інтересів [253, с. 23]. 
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У даному контексті Дж. Тоуел визначає геостратегічний дискурс як 

такий, що створює експліцитні стратегічні міркування про матеріальні 

інтереси національної безпеки держави на карті світу, характеризуючись 

суперництвом державних акторів, загрозами і небезпеками [319, с. 80]. У 

свою чергу, В. Дергачов визначає геостратегію як сукупність напрямів 

зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності держави на 

міжнародній арені, таким чином залишаючи від географії  

лише «напрям» [50, с. 8]. На думку К. Сорокіна, на практиці можна виділити 

фундаментальну та прикладну геополітику. Остання виробляє принципові 

рекомендації щодо генеральної лінії поведінки держави або групи держав на 

світовій арені та може визначатися як геостратегія [162, с. 15]. Подібним 

чином роль геостратегії у процесі розвитку та здійснення зовнішньої 

політики державних акторів визначають Ю. Тихонравов [172, с. 17] та 

В. Цимбурський [202, с. 31]. 

На нашу думку, важливими також є підходи до розуміння геостратегії, 

що підкреслюють військові аспекти цього феномену. Адже вперше поняття 

«геостратегія» з’являється 1942 р. у праці Ф. Л. Шумана «Давайте розвивати 

нашу власну геополітику» саме як переклад німецького терміну «Wehr-

geopolitik» («військова геополітика») [304, с. 161-165]. Автор концепції 

«Wehr-geopolitik» К. Хаусхофер обґрунтував її сутність у своїй роботі 

«Військова геополітика: географічні основи військової справи», фактично 

створивши концепцію військового протистояння нового типу – алгоритм 

тотальної війни [199]. У найзагальнішому вигляді вона включала чотири 

етапи боротьби (ідеологічної, психологічної, економічної та збройної), що 

розгорталися на суші, на морі та у повітряному просторі. На відміну від воєн 

минулого, тотальна війна мала вестися не за окремі території, а за світове 

панування [254, с. 147]. 

Оскільки Ф. Л. Шуман закликав до освоєння цієї спадщини німецьких 

геополітиків, після Другої світової війни поняття «геостратегія» часто 

асоціювалося з нацистськими планами світового панування, що накладало 
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певні обмеження у наукових колах на поширення цього терміну. Відповідно, 

у «Політичному словнику Уайта» 1947 р. зазначалося, що, крім геополітики, 

нацисти також розробили так звану геостратегію – науку, що вивчає способи 

завоювання світу за допомогою ґрунтовного аналізу географічних умов, що 

впливають на світову стратегію [325, с. 77].  

Однак, подальший розвиток геополітики й геостратегії дозволив 

змістити фокус досліджень від «Wehr-geopolitik» до інших аспектів 

міжнародної діяльності держави на світовій арені. Наприклад, Дж. Хіллен і 

М. Нунан розширюють поле геостратегії практично на всю геополітику, 

залишаючи поза увагою лише німецькі теорії органічної держави. На їхню 

думку, геополітика у широкому сенсі може розглядатися як дві наукові 

школи, які включають теорію органічної держави і геостратегію. Теорія 

органічної держави бере початок в ідеях двох учених – Ф. Ратцеля і 

Р. Челлена. У той самий час, А. Мехен і X. Маккіндер сформували свої теорії 

геостратегії [256, с. 25]. 

Відповідно, не концентруючись на питаннях світового домінування, 

вчені поступово починають розглядати поняття «геостратегія» у контексті 

застосування не тільки військових, а й економічних, ресурсних, 

гуманітарних, культурних та інших аспектів зовнішньополітичної діяльності. 

Так, І. Василенко вважає, що геостратегічні дослідження включають аналіз 

сили і ролі держав на міжнародній арені, можливості та перспективи їх 

територіальної політики [22, с. 39]. М. Ільїн, натомість, підкреслює, що 

геостратегія має низку негативних рис, від яких варто було б позбавити 

геополітику. Їх особливість у тому, що в умовному просторі або, у кращому 

випадку, на якісно невизначеній «контурній карті» будуються насамперед (а 

то і виключно) ресурсні, зазвичай силові, а іноді функціональні моделі 

держав-левіафанів і відносин між ними. Натомість, геополітика є вченням 

про організацію політики в якісно визначеному просторі [67, с. 88]. 

Подібно до такого підходу, І. Зеленєва також намагається 

відмежувати проблематику застосування державами стратегій на світовій 
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політичній арені від геополітики. В даному контексті вона наголошує на 

тому, що наприкінці XX ст. починає формуватися новий етап політичного 

мислення, що не допускає застосування силових методів як засобів 

вирішення міждержавних проблем. Тому, на її думку, доцільніше говорити 

не про геостратегії, а саме про зовнішньополітичні стратегії держав, які 

уособлюють відхід від властивого геополітиці державного егоїзму на користь 

регіонального і планетарного співробітництва, що має формуватися завдяки 

спільним політичним, економічним, соціальним і духовним цінностям [64, с. 

151].  

Як стверджує І. Вовканич, зовнішньополітична стратегія – це 

своєрідний генеральний план дій і «дорожня карта» руху суверенної держави 

в складних геополітичних перипетіях сьогодення і майбутнього. Водночас, 

вона є комплексною програмою співжиття та інтегрування народу і його 

держави до світової спільноти, глобальної і регіональної систем міжнародних 

відносин [28]. М. Вегеш розглядає зовнішньополітичну стратегію як бачення 

державою свого сучасного становища у системі міжнародних відносин, 

бажаної майбутньої ролі, пріоритетів взаємодії з іншими учасниками світової 

політики, ієрархії стратегічних партнерів (союзників), основних сфер 

активності, пріоритетних форм та засобів реалізації зовнішньої політики [25, 

с. 334].  

Враховуючи зазначене, можна погодитися з визначенням 

зовнішньополітичної стратегії як генеральної лінії зовнішньої політики, що 

спрямована на вирішення завдань цілого історичного періоду, на досягнення 

фундаментальних, довгострокових цілей певного державного актора. 

Відповідно, для зовнішньополітичної стратегії характерні такі ознаки як 

чітке визначення головного напряму боротьби, засобів і шляхів, які ведуть до 

досягнення поставлених цілей; продумана концепція співвідношення у 

просторі й часі сил і засобів, котрими держава оперує на міжнародній арені; 

визначення основних етапів у досягненні головних цілей, усвідомлення 

специфіки кожного етапу, його переваг і недоліків [129, с. 340]. 
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Однак, як відзначає А. Стряпко, в кожному конкретному випадку 

зовнішньополітична стратегія як цілісне явище може розглядатися, 

насамперед, на найвищому з можливих для відповідної держави 

просторовому рівні. Так, наприклад, для держав з обмеженими 

можливостями та скромними амбіціями просторовим лімітом стратегії може 

бути регіон чи навіть субрегіон. Інші ж актори сприймають географію своїх 

національних інтересів ширше. Проте лише обмежене коло держав завжди 

мало потребу і було спроможне здійснювати зовнішньополітичну стратегію у 

географічно найширших межах [166, с. 144]. Відповідно, зовнішньополітична 

стратегія зазвичай базується на національно-державних інтересах і 

пріоритетах, які відстоюються певним актором на міжнародній арені, та 

спрямована на поетапне виконання довгострокових завдань задля досягнення 

життєво важливої для нації і держави мети або комплексу стратегічних цілей 

[28]. 

Наприклад, В. Зімін розглядає зовнішньополітичну стратегію як 

систему зовнішньополітичних пріоритетів, політичних рішень і напрямів 

діяльності держави, яка формується під впливом внутрішніх і зовнішніх 

чинників та відображає основну лінію зовнішньополітичної діяльності, 

методи її здійснення, що визначаються в програмах та інших документах 

державних органів і суспільних утворень [65, с. 9]. У такому контексті 

зовнішньополітична стратегія трактується як система великомасштабних 

політичних рішень і накреслених напрямів діяльності, послідовна реалізація 

яких забезпечує досягнення головної мети державними суб’єктами світової 

політики [28]. 

С. Проскурін вважає, що зовнішньополітична стратегія поєднує як усі 

зовнішньополітичні доктрини, погляди й позиції держави, так і всі ресурси 

для забезпечення національних інтересів у мирний та воєнний час, котрі вона 

має в своєму розпорядженні [146, с. 10]. Відповідно, зовнішньополітична 

стратегія держави визначає ступінь ефективності реагування на зовнішні та 
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внутрішні загрози з метою реалізації національних інтересів даного актора 

[81, с. 147]. 

На думку П. Циганкова, зовнішньополітична стратегія – це 

довгострокова програма досягнення цілей та забезпечення національних 

інтересів держави на міжнародній арені, що передбачає оптимальне 

використання наявних у держави ресурсів у рамках системи міжнародних 

відносин, що змінюється. Як правило, її концептуальні основи 

відображаються у вигляді офіційних державних документів. Дана стратегія 

розрізняється в залежності від типу держави, для реалізації цілей якої вона 

створюється; рівня її реалізації – від глобального до локального; домінантних 

засобів її втілення – дипломатичних чи військових [201, с. 1]. 

Дану позицію підтверджує М. Капітоненко, підкреслюючи, що 

зовнішньополітична стратегія є системою практичних заходів держави з 

досягнення цілей зовнішньої політики, а також системою теоретичних 

положень, якими вони регулюються. Вона формулюється у відповідних 

державних документах, що включають концепцію зовнішньої політики, 

зовнішньополітичну або військово-політичну доктрину, концепцію 

національної безпеки тощо. У зовнішньополітичній стратегії відображаються 

основні групи національних інтересів і зовнішньополітичних цілей держави, 

а також засобів їх досягнення. Відповідно, на думку М. Капітоненка, вона 

регулює застосування державними органами всіх засобів зовнішньої 

політики (дипломатичних, військових, економічних тощо), визначає ієрархію 

зовнішньополітичних цілей держави, а також виступає основою для розробки 

комплексних програм дій державних органів, спрямованих на досягнення 

визначених цілей [72, с. 520]. 

Як результат, розглянувши згадані підходи до трактування поняття 

«зовнішньополітична стратегія», маємо констатувати, що нині 

зовнішньополітична стратегія може бути представлена як окремий процес, 

що включає не тільки доктринальні засади зовнішньої політики держави, а й 

їх реалізацію, яка, у свою чергу, не завжди відповідає нормативно 
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закріпленим принципам. Крім того, важливим є факт артикуляції або 

проголошення зовнішньополітичної стратегії, адже, по-перше, він дозволяє 

міжнародній спільноті визначити інтереси та мотиви актора під час 

здійснення його діяльності на світовій арені та, по-друге, є важливим 

моментом (етапом) її реалізації для даного суб’єкта міжнародних відносин. 

Крім того, зовнішньополітична стратегія держави відображає і погоджує 

різні політичні інтереси під час прийняття зовнішньополітичних рішень, 

фактично поєднуючи процес артикуляції і агрегації інтересів актора на 

світовій арені з подальшою реалізацією відповідного цим інтересам 

зовнішньополітичного курсу. Отже, можемо вважати, що 

зовнішньополітична стратегія виступає в якості фундаментальної основи 

зовнішньої політики держави (групи держав) і використовується для 

розробки генеральної лінії поведінки держави (групи держав) на міжнародній 

арені та безпосереднього впровадження її у життя з метою реалізації її (їх) 

національних інтересів і зовнішньополітичних цілей [200, с. 126]. 

Зважаючи на важливість процесу артикуляції національних інтересів і 

ключових цілей актора міжнародних відносин, автор вважає за доцільне 

висвітлення ключових аспектів формування зовнішньополітичної стратегії 

держави. Дані аспекти залежать від місця країни у глобальній та регіональній 

системі міжнародних відносин, її економічного потенціалу й впливу, який вона 

може здійснювати на інших акторів задля реалізації своєї зовнішньої політики. 

На переконання Л. Герасіної, у підґрунті обрання суверенною державою 

певної зовнішньополітичної стратегії, як правило, лежать різні специфічні 

настанови, що визначаються ступенем індустріального, постіндустріального або 

інформаційного розвитку суспільства [35, с. 149]. І. Вовканич зазначає, що 

формулювання головної мети й основних принципів зовнішньополітичної 

стратегії держави є результатом суспільно-політичного консенсусу. Відповідно, 

вони повинні залишатися константними, тобто стабільними, постійними і 

цілком незалежними від внутрішньополітичної кон’юнктури та зміни тих чи 

інших політичних сил біля «державного керма» [28]. 
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Аналізуючи дану проблематику, В. Андрєєв розробив систему понять 

для вивчення формування та послідовної зміни зовнішньополітичних 

стратегій акторів на основі трансформації геополітичних конфігурацій – 

стійких станів міжнародної системи, що характеризуються певним балансом 

сил між державами. Перехід від однієї геополітичної конфігурації до іншої, 

на його думку, відбувається поетапно, створюючи замкнутий геополітичний 

цикл. Сама ж геополітична конфігурація, як баланс сил на міжнародній арені, 

відображає відмінність геополітичних статусів держав [5, с. 45-46]. 

Геополітичний статус державного актора залежить від його 

геополітичного потенціалу, який можна визначити як сукупність 

геополітичних атрибутів, що дозволяють державі фактично або потенційно 

впливати на геополітичну конфігурацію в окресленому географічному 

просторі. Згідно з позицією В. Андрєєва, геополітичні атрибути держави є її 

невід’ємними і найістотнішими (ключовими) ознаками, які можна об’єднати 

у чотири групи: а) географічні; б) політичні; в) соціально-економічні; 

г) військові. Геополітичні атрибути дозволяють визначити геополітичний 

потенціал держави. Проте, якщо географічні атрибути держави змінити 

досить складно, то політичні, соціально-економічні та військові ознаки в 

основному залежать від внутрішніх і зовнішніх політичних умов існування 

державного актора. Останні ж формуються у результаті здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, що залежить від політичної волі 

керівництва, його здатності реалізувати ту чи іншу зовнішньополітичну 

стратегію, в основі якої лежать національні інтереси [5, с. 47]. 

З точки зору окремих авторів, зовнішньополітична стратегія 

передбачає управління національними інтересами, що охоплює їх 

артикуляцію, агрегацію та реалізацію [15, с. 39]. На думку інших дослідників, 

динаміка стратегічного процесу враховує не тільки «паперові битви 

інтелектуалів», а й протистояння потужних соціальних сил, викликане 

боротьбою за визначення пріоритетних для певного актора                   

інтересів [11, с. 52]. Так, О. Крейчі підкреслює, що зовнішньополітична 
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стратегія повинна враховувати національні інтереси держави, серед яких 

центральне місце належить категорії «життєві інтереси», існування котрих 

зумовлене потребою в збереженні фізичної, політичної та культурної 

ідентичностей актора стосовно зовнішнього середовища [268, с. 179]. А. Кріг, 

у свою чергу, вважає, що реалізація державою зовнішньополітичної стратегії 

безпосередньо пов’язана з національними інтересами державного актора у 

сфері безпеки, яка може опинитися під загрозою у зв’язку з вторгненням на 

суверенну територію держави чи до важливих для неї регіонів [269, с. 66]. 

Відповідно, забезпечення національних інтересів актора у контексті 

реалізації його зовнішньополітичної стратегії може продемонструвати чіткий 

взаємозв’язок між безпековою, військовою та географічною складовою 

світового порядку [229, с. 483].  

Основоположним для зовнішньополітичної стратегії держави 

Е. Шмідт вважає економічний чинник [303, с. 81]. На думку дослідниці, 

імплементація зовнішньополітичної стратегії актора базується на намірі 

останнього реалізувати найважливіші національні інтереси, спрямовані на 

втілення стратегічних завдань щодо домінування в економічному, 

політичному, безпековому, ресурсному та енергетичному секторах, що, 

відповідно, не виключає можливості інтервенції з його боку до політичних та 

економічних процесів, які відбуваються в інших державах або мають місце 

між ними [303, с. 82-83]. 

Відмінним чином алгоритм визначення зовнішньополітичної стратегії 

певної держави розглядає В. Якунін, який зосереджується на важливості 

залучення до цього процесу інституційних механізмів державної політики 

[218, с. 57]. Натомість, К. Нарижний центральну роль відводить впливу на 

нього політекономічних факторів [279, с. 16-17]. У свою чергу, Дж. Тоуел 

відзначає, що зовнішньополітична стратегія є частиною геополітики як 

культури, що знаходиться під впливом географічних образів, традицій і 

світобачення. Перевагою даної концепції є можливість детального аналізу 

окремих підходів до формування зовнішньополітичних стратегій, однак їх 



 34 

вивчення у даному випадку має винятково доповнювати наявні парадигми 

геополітики [319, с. 76]. 

Подібним чином зовнішньополітичні стратегії вивчають також 

представники соціального конструктивізму, які розглядають міжнародну 

систему як соціокультурний феномен. На їх думку, національні інтереси 

актора в основному визначаються тим, як держава усвідомлює власне «Я», 

тобто залежать від його зовнішньополітичної ідентичності. Дане сприйняття, 

як і будь-який пізнавальний процес, формується внаслідок взаємодії держави 

з навколишнім світом. Наявний досвід оформлюється у стійкі стереотипні 

уявлення, які є частиною культурної спадщини, та створює підґрунтя 

державної ідентичності. При цьому «Я» державного актора, як і «Я» окремої 

людини, визначається через систему відмінностей від значимого для нього 

«Іншого» – держави, відносини з якою історично набувають особливої 

важливості [272, с. 9-10]. Наприклад, для США подібним «Іншим» є 

Російська Федерація, через ставлення до якої визначається їх власна 

зовнішньополітична ідентичність. 

У формуванні даного типу ідентичності важливу роль відіграє не 

тільки зовнішньополітична діяльність «Інших», а й внутрішні умови 

розвитку актора. Стан економіки, взаємовідносини різних соціальних груп 

або тип політичного режиму також впливають на процес державного 

«самопізнання». Так, на думку А. Циганкова, конструктивісти не 

розглядають зовнішню політику як результат дій щодо ізольованої від 

громадського впливу держави. Тому мова, насамперед, йде про формування 

коаліції, яка бореться за закріплення певного образу зовнішньополітичної 

ідентичності актора, що відповідав би місцевим умовам і визнавався б із боку 

значимих для держави «Інших» [318, с. 151]. Таким чином, 

зовнішньополітична стратегія держави, з точки зору соціального 

конструктивізму, є результатом політичної та дискурсивної боротьби різних 

коаліцій, які на власний розсуд інтерпретують поведінку «Інших» і 

навколишній світ. При цьому необхідно враховувати, що здатність тієї чи 
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іншої групи переконувати суспільство в істинності свого бачення залежить 

не тільки від сили аргументів, а й від матеріальних та інституційних ресурсів 

коаліції. Тобто, чітко визначаючи роль соціально-економічних груп у ході 

артикуляції і агрегації зовнішньополітичних стратегій, представники 

соціального конструктивізму надмірно психологізують цей процес, адже 

протиставлення «Я» держави та значимих для неї «Інших», на наш погляд, 

слід аналізувати у контексті досліджень державної ідентичності у межах 

соціології міжнародних відносин. 

Досліджуючи чинники формування та практичної реалізації 

зовнішньополітичної стратегії, В. Зімін виділяє три групи відповідних 

факторів, класифікуючи їх як стабільні, нестабільні та змінні. До стабільних 

чинників дослідник відносить комплекс природно-географічних умов 

розвитку держави (клімат, географічне розташування тощо); до нестабільних 

– історичний досвід та особливості національної свідомості; до змінних 

чинників – стан і динаміку змін у міжнародній системі; особливості 

політичного режиму, а також традиції суспільної дискусії щодо міжнародної 

політики держави; геоекономічні та геополітичні можливості держави; 

технологічний потенціал держави. Крім згаданих чинників, В. Зімін також 

наголошує на важливості зовнішніх (процеси, що відбуваються у сфері 

міжнародних відносин) і внутрішніх (процеси внутрішньополітичного життя) 

чинників формування зовнішньополітичної стратегії [65, с. 9]. 

У свою чергу, А. Косоруков підкреслює, що зовнішньополітична 

стратегія раціоналізує внутрішню політику, приводячи її у більшу чи меншу 

відповідність із закономірностями та критеріями функціонування світового 

співтовариства. Тому, на думку дослідника, слід виділяти три рівні вивчення 

зовнішньополітичної стратегії держави як окремого феномену: 

1) внутрішньодержавний рівень, на якому зовнішньополітична стратегія 

розглядається як один із важливих результатів діяльності внутрішньо 

організованої політичної системи держави; 
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2) державний рівень, на якому зовнішньополітична стратегія розглядається 

як діяльність держави на міжнародній арені; 

3) системний рівень, де зовнішньополітична стратегія держави вважається 

елементом поліієрархічної системи міжнародних відносин [81, с. 144]. 

Отже, розглянувши окремі підходи до формування і реалізації 

зовнішньополітичних стратегій, можемо зробити висновок, що для їх 

розробки та імплементації на рівні держави важливо брати до уваги не тільки 

зовнішні, а й внутрішні чинники. Тому для виконання мети та завдань даної 

роботи пропонується використовувати комплексний підхід, що дозволяє 

враховувати вплив усієї сукупності чинників (політичних, інституційних, 

військових, економічних та гуманітарних) на процес формування 

зовнішньополітичної стратегії держави. 

Наявні напрацювання науки про міжнародні відносини дозволяють 

виділити три етапи або структурні елементи процесу формування і реалізації 

зовнішньополітичних стратегій: 

1) визначення становища державного актора на світовій політичній арені. 

Головною проблемою стратегічного процесу як сукупності методів і дій 

щодо формування та реалізації зовнішньополітичної стратегії актора є 

підтримка і зміцнення його статусу в рамках міжнародної системи. Однак, 

різні соціально-економічні групи, у залежності від їх впливу в суспільстві, 

можуть вимагати певного коригування статусу держави у межах 

міжнародної системи задля задоволення власних політичних чи 

економічних інтересів, хоча її становище найчастіше обумовлене її 

військовими і геоекономічними параметрами [279, с. 18 - 20]; 

2) розробка доктрини (зовнішньополітичного курсу) держави. На даному 

етапі до процесу формування і реалізації зовнішньополітичних стратегій 

найчастіше долучаються представники системи органів державного 

управління. Важливо відзначити, що результати цієї діяльності не 

залежать винятково від рівня компетенції чи професіоналізму таких 

службовців: на процес створення зовнішньополітичних стратегій впливає 
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історичний досвід держави, а також її зв’язки з іншими акторами 

міжнародних відносин. Крім того, мають бути взяті до уваги 

напрацювання наукових стратегічних шкіл та аналітичні прогнози щодо 

змін переліку потенційних союзників і супротивників державного актора 

[244, с. 138]; 

3) агрегація інтересів і відповідних їм варіантів діяльності. З точки зору 

стратегічного процесу, соціальна підсистема є середовищем, в якому 

відбувається взаємодія і узгодження позицій різних формальних структур, 

що у подальшому забезпечують реалізацію зовнішньополітичної стратегії 

під час зовнішньополітичної діяльності держави. У зв’язку з цим 

особливого значення набувають три види інституцій, які забезпечують 

вироблення, а також інтеграцію та узгодження різних інтелектуальних та 

соціальних позицій і статусів у процесі вибудовування 

зовнішньополітичної стратегії, – політичні групи, аналітичні центри та 

органи державної влади [252, с. 102]. 

Перераховані вище етапи репрезентують три групи факторів, які, на 

наш погляд, мають найбільший вплив на формування і реалізацію 

зовнішньополітичних стратегій. Визначення становища держави на світовій 

політичній арені безпосередньо пов’язане з економічною сферою розвитку 

суспільства та військовою потужністю актора. Розробка доктрини 

(зовнішньополітичного курсу) державного актора спирається на культурно-

гуманітарні чинники розвитку соціуму та історичну специфіку 

вибудовування ним міжнародних взаємозв’язків з іншими контрагентами. У 

свою чергу, агрегація інтересів і відповідних їм варіантів діяльності 

відбувається у рамках соціальної підсистеми (зокрема, її політичного та 

інституційного секторів) [158, с. 8]. Таким чином, дослідження всіх 

зазначених етапів процесу формування і реалізації зовнішньополітичних 

стратегій дозволяють провести комплексний багатофакторний аналіз 

зовнішньополітичної стратегії окремого актора міжнародних відносин. 
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Розглядаючи зовнішньополітичну стратегію як сукупність процесів 

артикуляції та агрегації національних інтересів і вироблення відповідного 

цим інтересам зовнішньополітичного курсу держави, автор пропонує 

дотримуватися даного підходу під час дослідження політики Сполучених 

Штатів Америки на пострадянському просторі, враховуючи при цьому як 

геоекономічні та військово-політичні, так і концептуально-теоретичні, 

гуманітарні, соціальні та інституційні чинники її формування [158, c. 8]. 

З точки зору М. Фесенка, у рамках світового політичного простору 

зовнішньополітичні стратегії реалізуються конкретними міжнародними 

акторами, у зв’язку з чим відбувається адаптація їх загальних принципів до 

ресурсів, інструментів і цілей зовнішньополітичної діяльності окремої 

держави на певному історичному етапі її існування [194, с. 25]. Цю тезу 

підтримує В. Якунін, зазначаючи, що розробка зовнішньополітичної стратегії 

відштовхується від поточного політичного курсу держави [218, с. 58]. Тому, 

враховуючи мінливість ціннісних орієнтирів США у постбіполярний період, 

М. Рижков підкреслює, що зовнішньополітична стратегія для них має 

водночас історичну та політичну цінність, оскільки кожного разу зазнає 

конструктивних змін і потребує додаткових зусиль, коли йдеться про нові 

виклики і загрози, нових опонентів і ворогів [152, с. 19]. На думку вченого, у 

специфічних американських умовах зовнішньополітична стратегія 

спрямована на забезпечення консенсусу між суспільством і владою, але у 

міжнародних відносинах даний тип комунікації переноситься на кооперацію 

між певною державою (США) і її зовнішнім оточенням [152, с. 20]. 

Відповідно, автор вважає, що при дослідженні особливостей 

зовнішньополітичних стратегій США в контексті визначення місця та ролі у 

них України потрібно враховувати, що їх змістовне наповнення часто 

відображає ту чи іншу позицію влади Сполучених Штатів щодо розвитку 

світової політики та їх зовнішньополітичного курсу, залишаючи незмінними 

ключові національні інтереси цієї держави та глобальний напрям її розвитку.  
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Розглядаючи сутність зовнішньополітичних стратегій США, які 

застосовувалися цією державою у біполярний та постбіполярний періоди, 

дослідники часто вдаються до використання терміну «Grand strategy» – 

«Генеральна стратегія» або «Велика стратегія». На думку Б. Позена, 

генеральна стратегія є теорією, на основі якої держава може найкращим 

чином забезпечити власну безпеку. Тобто, за допомогою генеральної 

стратегії вона повинна визначати ймовірні загрози та запропонувати 

політичні, економічні, військові та інші ресурси для їх усунення [294, с. 13]. 

Т. Крістенсен говорить про бажання отримати лідерські позиції у світі як про 

одну з головних цілей генеральної стратегії, яка є певним набором 

внутрішніх і зовнішніх стратегій, спрямованих на збільшення могутності та 

гарантування національної безпеки держави [233, с. 108]. 

Зважаючи на статус США, які після «холодної війни» стали фактично 

єдиною світовою суперпотугою, вважаємо за доцільне розглядати генеральну 

стратегію як глобальний курс розвитку Сполучених Штатів, що є основою та 

центральною ланкою формування всіх її зовнішньополітичних стратегій, 

зміст яких змінювався відповідно до позицій та історичних умов 

зовнішньополітичної діяльності представників влади цієї наддержави 

протягом конкретного періоду часу. 

Як підкреслює З. Бжезинський, починаючи з 1990-х рр. глобальне 

панування США нагадувало політику імперій минулого. Могутність останніх 

спиралася на ієрархію васальних, залежних держав, протекторатів і колоній. 

На його думку, у певній мірі ця термінологія могла б бути застосована до 

низки держав, що продовжували знаходитися під впливом Сполучених 

Штатів [15, с. 10]. Відповідно, не викликає подиву той факт, що невід’ємною 

частиною більшості американських зовнішньополітичних стратегій є проекти 

зовнішньополітичних союзів і об’єднань. У цьому контексті дисертант 

вважає за доцільне відзначити провідну роль США у процесі розширення 

НАТО та підтримку ними євроатлантичних прагнень України. Зближення з 

Північноатлантичним Альянсом після розпаду СРСР сприяло демократизації 
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України, підвищенню рівня її обороноздатності, здійсненню економічних 

перетворень та визначенню офіційного прозахідного зовнішньополітичного 

курсу. 

Хоча геополітичні союзи формуються виходячи з практичних 

міркувань силової боротьби, вибір союзників і опонентів часто обмежується 

стереотипними уявленнями населення про інші культури – їх цивілізаційною 

близькістю або ж цілковитим несприйняттям інших народів. У результаті 

обриси геополітичних угруповань нерідко збігаються з межами цивілізацій. 

Наприклад, С. Хантінгтон вважає, що зі зникненням ідеологічного 

протистояння двох систем біполярного періоду основними гравцями на полі 

світової політики стали сім або вісім світових цивілізацій. Відповідно, 

цивілізаційні кордони можна розглядати в якості одного з чинників, що 

визначає формування і реалізацію зовнішньополітичних стратегій держав. 

При цьому слід враховувати не тільки загальну цивілізаційну ідентичність, а 

й ступінь культурної близькості різних цивілізацій [196, с. 15-16]. 

Межі цивілізацій прийнято вважати хоча і нечіткими, але досить 

стійкими утвореннями, що пояснюється їх природою – обов’язковою 

наявністю культурної спільності людей, яка повільно еволюціонує в часі. 

Тому, на думку С. Хантінгтона, країнам властиво взаємодіяти з державними 

акторами зі схожою культурою та, водночас, протистояти тим акторам, з 

якими у них немає культурної спільності, тобто керуватися так званою 

«цивілізаційною ідентичністю» [196, с. 238]. Похідним від цього поняття 

можна вважати важливий для вироблення зовнішньополітичної стратегії 

геополітичний код актора, який дозволяє останньому визначити систему 

дружніх і ворожих до нього держав, керуючись ступенем їх культурної 

спорідненості. 

Поняття «геополітичний код» уперше запровадив до обігу Дж. Геддіс 

у роботі «Стратегії стримування: критична оцінка післявоєнної політики 

національної безпеки США», припустивши, що президентські адміністрації 

застосовують певні «стратегічні» або «геополітичні» коди, тобто уявлення 



 41 

про американські інтереси у світі, потенційні загрози цим інтересам і 

необхідні відповіді на такі загрози, які зазвичай формуються до або відразу 

після приходу адміністрації до влади і майже не змінюються протягом усієї 

каденції [247, с. іх]. Сучасні наукові школи трактують геополітичні коди 

набагато ширше, беручи до уваги не тільки бачення політичної еліти, а й 

уявлення населення щодо ступеня ворожості іноземних держав на основі їх 

культурної та ідеологічної спорідненості зі США або її  

відсутності [241, с. 294]. 

Відповідно до даних соціологічних досліджень, нині найбільш 

спорідненими зі США американці вважають англосаксонські країни та 

держави Європи. При цьому, вони налаштовані набагато доброзичливіше по 

відношенню до Канади, Австралії та Великої Британії, аніж щодо європейців. 

США, таким чином, сьогодні є частиною Західної цивілізації, що охоплює 

зокрема і Європу, проте підтримують так звані «особливі відносини» у межах 

«англосаксонського світу». Натомість, мусульманські країни Близького 

Сходу сприймаються у США як актори, що належать до чужої культури. При 

цьому, також зберігається недоброзичливе ставлення до країн колишнього 

«соціалістичного блоку» – Куби, Північної Кореї, Китаю та Росії [302]. 

Такий геополітичний код було закладено в основу розробки 

зовнішньополітичних стратегій США відразу після «холодної війни».  

У рамках даного процесу З. Бжезинський виділяє дві основні точки  

зору – глобалізм і неоконсерватизм. Після розпаду СРСР колишні уявлення 

про світову політику вже не могли слугувати надійним орієнтиром для 

прийняття зовнішньополітичних рішень. Тому, намагаючись визначити 

специфіку нового світового порядку, окремі представники політичної та 

експертної еліти США почали розглядати можливість створення глобального 

демократичного устрою [14, с. 35-36]. Прихильники глобалізації акцентували 

увагу на нових комунікаційних технологіях, важливості фінансових потоків і 

розширенні процесів економічної інтеграції провідних світових держав. 

Глобалізм проголошував прихід «нової ери міжнародних відносин», 
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основними ознаками якої З. Бжезинський назвав взаємозалежність і 

поєднання [14, с. 37]. Дана точка зору відповідала традиційним ліберальним 

уявленням про значення міжнародної торгівлі для розвитку демократії та 

запобігання конфліктів. 

Неоконсерватизм, на противагу глобалізму, характеризувався 

критичними оцінками подальшого розвитку НАТО та ролі США у даній 

безпековій структурі, закликаючи адміністрацію рішучіше покладатися на 

американську політичну і військову могутність під час реалізації ключових 

зовнішньополітичних завдань [14, с. 42]. Черговим етапом у розвитку 

неоконсервативних поглядів під час формування зовнішньополітичної 

стратегії США став момент військового «зіткнення з фундаменталістським 

ісламом», що на практиці довів утопічність ідей глобального об’єднання 

країн [14, с. 45].  

Як підкреслюють С. Халпер і Дж. Кларк, неоконсервативні погляди на 

формування зовнішньополітичної стратегії США характеризуються 

зосередженістю на трьох постулатах: 

1) релігійно обґрунтованому переконанні у тому, що доля людини – 

постійний вибір між добром і злом; 

2) твердженні, що відносини між державами визначаються військовою 

силою; 

3) підвищеній увазі до Близького Сходу та ісламської релігії як до основних 

загроз американським національним інтересам [195, с. 61-62]. 

Хоча картина інтелектуального поля, представлена З. Бжезинським, 

відображає основні зміни, що мали місце в американському стратегічному 

мисленні після «холодної війни», її було вдосконалено У. Р. Мідом, який 

виділяє не дві, а чотири стійкі традиції формування зовнішньополітичних 

стратегій США. Це традиції Томаса Джефферсона, Вудро Вільсона, 

Александра Гамільтона та Ендрю Джексона [275, с. 5]. 

Традиція Томаса Джефферсона в якості головного національного 

інтересу США розглядає завдання збереження американської демократії. 
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У зв’язку з цим вона відкидає зовнішньополітичний авантюризм та зводить 

інтереси США за кордоном до мінімуму. Пріоритетом зовнішньої та 

внутрішньої політики вважається свобода, а не комерція. Соціальну базу цієї 

традиції забезпечують фермери, незалежні дрібні підприємці, лібертарианці 

та ізоляціоністи. Дана традиція характеризується популістською 

ідентичністю і вірою в американську винятковість, що поєднуються з 

несприйняттям іммігрантів і загальним курсом на ізоляціонізм держави у 

міжнародних відносинах [275, с. 6]. 

Зовнішньополітична традиція Вудро Вільсона основним національним 

інтересом Сполучених Штатів вважає поширення американських цінностей 

(демократії, прав людини, свободи віросповідання) в усьому світі. В якості 

соціальної бази цієї традиції виступають місіонери, юристи, які є фахівцями в 

галузі міжнародного права, організації із захисту прав людини. Прихильники 

даної традиції зазвичай дотримуються мультикультурної ідентичності у 

процесі реалізації зовнішньополітичних завдань [275, с. 6-7]. 

У рамках традиції Александра Гамільтона головний національний 

інтерес США полягає у підтримці і розвитку американських підприємств, що 

потребує свободи морів, протекціоністських заходів на початковому етапі 

розвитку індустрії з подальшою активізацією зовнішньої торгівлі. 

Послідовники даної традиції дотримуються політики «відкритих дверей» для 

американського експорту. Соціальною базою, що підтримує дану концепцію, 

є торговельний і бізнесовий класи, а також банкіри. Особливістю цієї 

традиції є плюралістична культурна ідентичність держави з подальшим 

проеціюванням її за кордоном [275, с. 6-7]. 

Прихильники традиції Ендрю Джексона ключовим американським 

національним інтересом називають збереження військової могутності 

держави, спираючись на демократичний популізм і допускаючи участь лише 

у тих війнах, що будуть відбуватися за наявності значної військової переваги 

США. Соціальна підтримка даної традиції забезпечується завдяки 

постулатам американської військової культури честі та індивідуалізму, а 
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культурною ідентичністю держави, згідно з даним підходом, визначається 

побутовий націоналізм і протестантизм. Філософія Джексонізму більшою 

мірою інстинктивна, а не раціональна, тому представлена пеерважно набором 

емоцій і переконань, а не ідей. Її базовими цінностями вважаються честь і 

повага, оскільки вона ґрунтується на сильному патріотичному почутті, 

протиставляючи «Я» США та значимих для них «Інших», а також 

використовуючи національну символіку, що прославляє героїчне минуле 

країни [275, с. 7-8]. 

Хоча запропоновані У. Р. Мідом традиції формування 

зовнішньополітичних стратегій є більшою мірою культурним (символічним) 

підґрунтям їх формування, стійкість певних образів, символів і сюжетів в 

американській зовнішній політиці безсумнівна. Відповідно, продовжуючи 

свої дослідження, вчений пропонує нову ідеологію американського 

«Відродження». На його думку, протягом усієї історії розвитку 

американської зовнішньої політики її сутність визначалася у рамках дебатів 

економічних націоналістів (партія Гамільтона), ідеалістично налаштованих 

інтернаціоналістів (партія Вільсона), ізоляціоністів (партія Джефферсона) і 

популістів націоналістичного спрямування (партія Джексона). Тому сьогодні, 

розробляючи стратегічні основи зовнішньої політики США, американські 

високопосадовці не намагаються створити нову традицію у політичному 

мисленні, а хочуть домогтися поновлення старих ідей у контексті 

американського «Відродження» [107, с. 70-80]. 

По суті, нових послідовників Александра Гамільтона від колишніх 

представників даної традиції відрізняє впевненість в економічному 

майбутньому США і орієнтація на військово-промисловий комплекс. 

Прихильники традиції Вудро Вільсона, як і раніше, дотримуються 

ідеалістичної лінії у світовій політиці, але з набагато більшим сумнівом 

ставляться до діяльності міжнародних інституцій. Інша важлива відмінність 

полягає у спробі поєднати ідеї протестантизму з ортодоксальним іудаїзмом, 

що У. Р. Мід ототожнює з постмодерним неоконсервативним рухом. 
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Натомість, так звані «джексоніанці» зберегли прихильність індивідуалізму й 

упередженість щодо бюрократичних установ і соціальної політики уряду. 

Однак соціальна база цієї традиції змінила не тільки географію, а й 

професійну приналежність: новими прихильниками популістської політики 

Ендрю Джексона стали «блакитні комірці», які об’єдналися з великим 

капіталом проти заходів бюрократичного регулювання та «експертократії» 

різного роду професіоналів. Цікаво, що серед прихильників «Відродження» 

дослідник не називає послідовників ізоляціоністської політики Томаса 

Джефферсона [107, с. 82]. 

Аналізуючи даний підхід, можна зробити висновок про те, що, згідно 

з позицією У. Р. Міда, американське стратегічне мислення залишається 

«розірваним» між чотирма класичними традиціями і оновленими 

парадигмами, які зародилися під впливом ідей американського 

«Відродження». Концепцію цього дослідника, на наш погляд, слід розглядати 

як синтез тенденцій суспільної свідомості, а не виокремлення конкретних 

засад зовнішньополітичних стратегій США. 

Натомість, набагато детальніший опис процесу формування 

зовнішньополітичних стратегій США пропонують Є. Камінський та 

А. Дашкевич, виділяючи три можливих доктринальних напрями розвитку 

американської зовнішньополітичної стратегії, на яких базується практична 

зовнішня політика офіційного Вашингтона: 

1) багатосторонність, тобто прагнення Сполучених Штатів до участі у 

міжнародних коаліціях та миротворчих операціях, активної діяльності в 

рамках ООН. Ця доктрина означає, що США здійснюватимуть курс на 

сприяння збільшенню числа демократичних держав із ринковою 

економікою, підтримуватимуть відповідних політиків, залучатимуть на 

свій бік європейських союзників по НАТО; 

2) обмежений ізоляціонізм, прихильники якого концентруються в 

середовищі республіканців, котрі не розділяють крайнього радикалізму та 

ізоляціонізму. Його представники відстоюють зниження непропорційно 
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великих витрат Сполучених Штатів на користь решти людства в умовах 

завершення холодної війни; 

3) односторонність, що передбачає втручання за кордоном лише у 

виняткових ситуаціях і обов’язково за наявності прохання ззовні. В цьому 

разі важливим є переконання в існуванні реальної загрози національним 

інтересам США [71, с. 535-536]. 

У свою чергу, Б. Позен і Е. Росс виокремлюють чотири критерії для 

розмежування різних типів американського стратегічного мислення: 

1) завдання і цілі держави у міжнародній політиці; 

2) базові уявлення про природу міжнародних відносин; 

3) військові та політичні інструменти, необхідні для реалізації тієї чи іншої 

стратегії; 

4) позиція держави щодо ключових проблем світової політики (регіональні 

конфлікти, розширення НАТО, розповсюдження ядерної                      

зброї) [293, с. 20]. 

Використовуючи дані критерії, дослідники виділили чотири 

зовнішньополітичні стратегії, які з’явилися у США після закінчення 

«холодної війни»: стратегія неоізоляціонізму, стратегія вибіркової участі, 

стратегія кооперативної безпеки і стратегія першості. 

Неоізоляціонізм, як відзначають Б. Позен і Е. Росс, є найменш 

амбітною і найменш привабливою зовнішньополітичною стратегією для 

США. Адже навіть прихильники обмеження участі Сполучених Штатів у 

міжнародній політиці намагаються уникати категорії «ізоляціонізм», 

замінюючи її поняттям «невтручання». На їх думку, національні інтереси 

США повинні обмежуватися обороною території держави, тому остання має 

уникати будь-яких зовнішньополітичних ініціатив (наприклад, підписання 

угод про вільну торгівлю або участі у збройних конфліктах у країнах, що 

розвиваються). Крім того, неоізоляціоністи наполягають на скороченні 

витрат на збройні сили і необхідності ведення політики  

протекціонізму [293, с. 21]. 
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Стратегія вибіркової участі пропонує зміцнювати відносини з 

державами, що володіють потужним військовим і промисловим 

потенціалами. Прихильники даного підходу виходять з того, що найбільшою 

загрозою національній безпеці США є ймовірний конфлікт між провідними 

світовими лідерами, тому американська дипломатія повинна прагнути до 

розбудови мирних і міцних взаємин із провідними суб’єктами міжнародної 

політики. Інструментом реалізації цих цілей має бути збереження НАТО, 

однак дана організація має обмежити процес прийняття нових членів і 

територіальне розширення на Схід. Участь США у регіональних конфліктах є 

доцільною лише у випадку виникнення безпосередньої загрози кризи у 

відносинах між великими державами [293, с. 21-22]. 

Стратегію кооперативної безпеки відрізняє широке розуміння 

національних інтересів, яке спирається на уявлення про неподільність миру, 

тобто про неможливість його збереження лише в одній частині світу. 

Підтримання мирних відносин між державами прихильники даної стратегії 

сподіваються забезпечити розширенням спільноти демократичних державних 

акторів і розвитком міжнародних інституцій на зразок ООН. Така логіка 

надає НАТО можливість виконувати важливу місію з гарантування 

регіональної безпеки, що, однак, потребує кореляції її цілей та організаційної 

структури з подальшим розширенням кількості членів даного об’єднання 

[293, с. 22-27]. 

Стратегія першості, як і стратегія вибіркової участі, передбачає 

збереження мирних відносин між державами. Однак створення союзів і 

підтримання балансу сил прихильниками даної стратегії вважаються 

недостатнім та неефективним засобом для досягнення цієї мети. На їх думку, 

лише повне і беззаперечне лідерство єдиної наддержави може забезпечити 

умови відсутності регіональних конфліктів і усунути причини протистояння 

між державами задля досягнення позицій домінування. Таким чином, у 

даному випадку акцент робиться не стільки на збереженні миру, скільки на 

зміцненні панівного становища США у світі [293, с. 28-30]. 
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Як результат, порівнявши запропоновані підходи до формування 

зовнішньополітичних стратегій США, можемо виділити п’ять стратегічних 

парадигм, нині притаманних зовнішній політиці цієї наддержави: 

ізоляціонізм (традиція Джефферсона та обмежений ізоляціонізм); стратегія 

кооперативної безпеки (глобалізм З. Бжезинського, традиція Вільсона та 

багатосторонність); стратегія вибіркової участі (традиція Гамільтона та 

односторонність); традиція Джексона; стратегія першості (неоконсерватизм 

З. Бжезинського та «відроджені вільсоніанці» У. Р. Міда). 

На думку автора, у процесі реалізації зовнішньополітичного курсу 

держави у постбіполярний період лідери США намагаються застосовувати 

свого роду симбіоз даних стратегічних парадигм, змінюючи їх залежно від 

геополітичних конфігурацій і важливості забезпечення національних 

інтересів держави у різних частинах світу. Відповідно, в основі 

зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів лежить ідея глобального 

домінування. Її втілення, однак, не спирається на виключну потужність США 

у військовій, політичній та економічній сферах. Ця держава орієнтується на 

власний потенціал і мінерально-сировинні ресурси Канади та країн 

Латинської Америки, але поєднує свої сили з можливостями країн-союзників, 

які діють зі США у рамках спільних міжнародних ініціатив. Такі об’єднання 

й коаліції із союзницькими державами дозволяють офіційному Вашингтону 

забезпечувати присутність у ключових для нього регіонах світу, таким чином 

підтримуючи їх безпеку й стабільність (наприклад, на території Євразії, на 

Корейському півострові, в Японії). Крім того, створені моделі кооперативної 

безпеки дозволяють США займати позиції лідера у процесі гарантування 

безпеки союзників у різних частинах світу (наприклад, у рамках НАТО щодо 

країн Балтії). Натомість, вибіркова участь у врегулюванні конфліктів чи в 

процесах державної трансформації можлива винятково у випадку 

необхідності демократизації окремих акторів чи виникнення загрози з їх боку 

національним інтересам Сполучених Штатів. Такі дії (наприклад, в Іраку чи 

Афганістані) сприяють підтриманню позицій США як глобального гегемона 



 49 

й дозволяють їм залучати до табору демократичних держав більшу кількість 

країн, водночас суттєво посилюючи зовнішньополітичний вплив у різних 

регіонах світу.  

Тому в контексті даної дисертаційної роботи важливим є 

встановлення рушійних сил застосування зовнішньополітичної стратегії під 

час реалізації зовнішньої політики США щодо України після «холодної 

війни», тобто з часу здобуття нашою державою незалежності. Розгляд 

розвитку американських зовнішньополітичних стратегій в історичній 

ретроспективі дозволить не тільки виокремити ключові етапи відносин на 

рівні «Україна – США», а й сформувати системне уявлення щодо перспектив 

двостороннього стратегічного партнерства держав у майбутньому. Задля 

цього автор пропонує окреслити сутність зовнішньої політики США по 

відношенню до України та стратегічні пріоритети цієї держави, послідовно 

аналізуючи зміст зовнішньополітичного курсу різних американських 

адміністрацій та його практичне втілення у процесі налагодження і розвитку 

відносин з офіційним Києвом.  
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1.2. Ступінь наукової розробки теми і джерельна база дослідження 

 

У процесі підготовки даної дисертаційної праці автором розглянуто та 

проаналізовано низку документів і джерел, що дозволили йому сформувати 

цілісне уявлення про розвиток та становлення зовнішньополітичної стратегії 

як окремої наукової категорії та проаналізувати еволюцію 

зовнішньополітичної стратегії США. Всі використані під час написання 

дисертаційної роботи матеріали можна класифікувати, розділивши їх на 

декілька основних тематичних груп: 

1) стратегії національної безпеки США, які є основними документами, що 

визначають пріоритетні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, а 

також розкривають основні загрози безпеці країни та її національним 

інтересам за кордоном. Оскільки дані документи мають загальний 

директивний характер, вони розробляються як доктринальне підґрунтя 

американської зовнішньої політики, визначаючи її стратегічні імперативи 

у глобальному та регіональному вимірах [224; 282-286; 315]; 

2) стратегії національної оборони США, які є концептуальними 

документами, що підготовані з метою визначення принципових моментів 

становлення глобальної системи безпеки і встановлення причин 

застосування американських збройних сил [309; 310], а також національні 

військові стратегії США, що являють собою операційні версії стратегій 

національної оборони Сполучених Штатів, оскільки регламентують, яким 

чином збройні сили країни мають виконувати завдання, сформульовані у 

стратегіях національної оборони, визначають кількісний склад армії США 

та особливості її дислокації у різних регіонах світу [280; 281; 311-314]; 

3) двосторонні та багатосторонні угоди, договори й меморандуми, 

укладені між Україною та США, а також офіційні заяви сторін, що 

окреслюють пріоритетні ціннісні орієнтири та напрями співпраці між 

ними у політичній, економічній, науково-технічній та гуманітарній 

сферах. Загалом договірно-правова база відносин налічує 144 документи, з 
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частиною з яких вдалося ознайомитися автору [48; 52; 62; 63; 103-105; 

126; 138; 147; 150; 164; 171; 178-182; 197]; 

4) законодавчі акти й нормативні документи, прийняті органами влади 

США на підтримку України у питаннях дотримання її незалежності та 

територіальної цілісності після анексії російськими військами Кримського 

півострова і початку агресії РФ на Сході [255; 300; 301; 307; 323]; 

5) виступи, коментарі та інтерв’ю офіційних осіб – президентів, прем’єр-

міністрів, надзвичайних і повноважних послів, очільників міжнародних 

організацій, які послугували важливим додатковим матеріалом для автора, 

оскільки створювали інформаційне підґрунтя процесів підписання 

важливих для американсько-українського партнерства документів [37; 

106; 226; 296; 297; 299];  

6) доповіді аналітичних інститутів («мозкових центрів»), що займаються 

проблематикою зовнішньополітичної стратегії США на пострадянському 

просторі та дослідженнями важливих питань американсько-українського 

партнерства [10; 36; 118; 120; 121; 124; 153; 183; 237-240; 243; 250; 272; 

295]; 

7) матеріали періодичних видань, що виявилися важливим допоміжним 

засобом у дослідженні, оскільки завдяки їм автор зуміла отримати 

оперативну інформацію про ключові події в американсько-українських 

відносинах. У нагоді також стали рейтинги України у міжнародних 

організаціях, які допомогли зрозуміти небажання американських 

інвесторів приходити в українську економіку з масштабними проектами 

[2; 3; 4; 13; 21; 37; 41; 44; 46; 50; 55; 73; 81; 82; 97; 99; 101-103; 117; 120; 

122; 123; 138; 143; 148; 158; 159; 166; 175; 179; 180; 198; 199; 204; 206; 

207; 209-213; 218; 220-222; 236; 255; 261; 266; 267; 279-281; 292; 312; 316]. 

Низка авторів долучилася до дослідження категорії 

«зовнішньополітична стратегія» та питань її концептуалізації у рамках 

сучасної науки про міжнародні відносини, а також проблематики 

вибудовування зовнішньополітичної стратегії США. Зокрема, дисертант 
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звертався до праць таких зарубіжних дослідників як В. Андрєєв [5], 

З. Бжезинський [14-17], І. Василенко [22], Дж. Вендт [324], Дж. Геддіс [247], 

Я. Григель [253], Л. Джу-Джок [261], І. Зеленєва [64], М. Ільїн [67], 

А. Косоруков [81], О. Крейчі [268], Дж. Крессі [236], А. Кріг [269], 

Т. Крістенсен [233], Дж. С. Лентіс [272], У. Р. Мід [107; 274; 275], 

К. Нарижний [279], Б. Позен і Е. Росс [293], С. Проскурін [146], С. Сидоркін 

[158], К. Сорокін [162], Ю. Тихонравов [172], Т. Тові [317], Дж. Тоуел [319], 

С. Халпер і Дж. Кларк [195], С. Хантінгтон [196], Дж. Хіллен і М. Нунан 

[256], А. Циганков [318], П. Циганков [201], В. Цимбурський [202], Е. Шмідт 

[303], Ф. Л. Шуман [304], В. Якунін [218]. Крім того, автором використано 

праці українських учених, серед яких М. Вегеш [25], І. Вовканич [28], 

Л. Герасіна [35], В. Дергачов [50], В. Зімін [65], Є. Камінський та 

А. Дашкевич [71], М. Капітоненко [72], С. Міщук [109], М. Рижков [152], 

М. Фесенко [194]. 

У даному контексті на особливу увагу заслуговують праці 

З. Бжезинського, зокрема, його робота «Велика шахівниця. Американське 

панування та його геостратегічні імперативи». У цьому дослідженні 

З. Бжезинський, відзначаючи важливість глобального домінування США, 

розглядає доктринальний і практичний аспекти формування геополітичної 

стратегії як окремого феномену. Дослідник фокусується на Євразії як 

«ключовій вісі» формування світової геополітики, відзначаючи пріоритетну 

важливість цього регіону. Він моделює можливі варіанти поведінки країн і 

рекомендує найбільш доцільну реакцію на них Сполучених Штатів Америки 

з метою збереження їх положення як єдиної світової наддержави. Одним із 

найбільш непередбачуваних геостратегічних акторів для нього є сучасна 

Росія, яку він називає «чорною дірою» [15]. Відповідно, дана робота має 

суттєвий евристичний потенціал, адже містить як теоретичні, так і практичні 

аспекти формування геополітичної стратегії США. 

У роботі В. Дергачова «Геополітика» здійснено доволі детальний 

аналіз чинників, що впливають на формування геополітичної стратегії 
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державного актора міжнародних відносин. Зокрема, він розглядає даний 

феномен як сукупність напрямів зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної діяльності держави, приділяючи особливу увагу 

сучасним технологіям захоплення «життєвих просторів» і захисту 

державності від зовнішніх впливів. Описуючи основні поняття авторської 

геополітичної теорії «великих багатовимірних просторів», В. Дергачов 

концентрує увагу на світових цивілізаціях, державах і окремих регіональних 

гравцях. У цьому контексті центральним геополітичним об’єктом вважається 

Східна Європа, включаючи зони етнонаціональних і етноконфесійних 

конфліктів [50]. Важливим, із точки зору дисертанта, є висвітлення у цій 

праці особливостей американської зовнішньої політики в Європі, Євразії та у 

світі загалом. 

Суттєве значення у контексті дослідження мають висновки і 

напрацювання Л. Герасіної, представлені в її праці «Глобальна конструкція 

політичної системи світу в умовах геополітичних зрушень сучасності». 

Автор концентрує зусилля на визначенні атрибутів і чинників, які впливають 

на формування зовнішньополітичної стратегії держави [35]. Подібна 

проблематика розглядається і в роботі В. Андрєєва «Геополітика і світова 

війна», де вчений детально аналізує специфіку формування основних 

геополітичних атрибутів державного актора, які впливають на вироблення 

його зовнішньополітичної стратегії. Зокрема, він зазначає, що будь-яка група 

чинників, що є суттєвою для формування зовнішньополітичної стратегії 

держави, складається поетапно, адже залежить від геополітичних статусів 

цих акторів. Геополітичний статус держави повинен визначатися величиною 

такого інтегрального показника, який найбільш повно і всебічно 

характеризує потужність держави, її можливості у вирішенні проблем, що 

виникають у сфері міждержавних відносин. Як результат, автор стверджує, 

що в якості такого показника зручно використовувати геополітичний 

потенціал держави, який можна представити як сукупність її геополітичних 

атрибутів [5]. 
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Цікавим із точки зору нашого дослідження є доробок А. Циганкова, в 

рамках якого вчений доволі детально тлумачить роль конструктивістських 

досліджень у процесі становлення міжнародної політичної науки та, зокрема, 

їх напрацювання щодо формування зовнішньополітичної стратегії держави. 

Так, у своїй роботі «Чий світовий порядок? Сприйняття американських ідей в 

Росії після «холодної війни» А. Циганков розглядає питання розробки 

зовнішньополітичних стратегій із точки зору їх становлення на тлі політичної 

і дискурсивної боротьби різних коаліцій, які по-своєму інтерпретують 

поведінку «Інших» і навколишній світ. Однак, наголошує він, такий підхід не 

завжди включає питання вивчення національних інтересів держави та 

особливості її позиціонування у рамках обраної системи міжнародних 

відносин [318]. Відповідно, конструктивістські дослідження, що стосуються 

формування зовнішньополітичних стратегій держав, можуть бути цікавими з 

точки зору залучення до процесу аналізу як внутрішньо-, так і 

зовнішньополітичних чинників розвитку держави у конкретний період часу. 

Специфіку формування зовнішньополітичних стратегій США 

детально висвітлено у роботі З. Бжезинського «Стратегічне бачення: 

Америка і криза світової влади», яка фокусується на основних парадигмах 

американського геостратегічного мислення. Зокрема, дослідник концентрує 

увагу на двох провідних концепціях формування зовнішньополітичних 

стратегій США після холодної війни – глобалізмі та неоконсерватизмі. 

Схиляючись до необхідності домінування США у межах постмодерної 

системи міжнародних відносин, він наголошує на перевагах 

неоконсервативних поглядів в американській політичній думці, адже, на 

відміну від кооперативного за сутністю глобалізму, вони дозволять 

Сполученим Штатам утримувати гегемонію у світі, бо в основному 

відповідають класичним пріоритетам даної держави на міжнародній арені 

(зокрема, принципу домінування й необхідності встановлення світового 

лідерства) [17]. 
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Наукова праця У. Р. Міда «Особлива проникливість: американська 

зовнішня політика і як вона змінила світ» містить детальний опис і 

характеристику стійких традицій формування зовнішньополітичних стратегій 

США. Автор відзначає, що дані традиції почергово змінювали одна одну 

протягом усієї історії розвитку Сполучених Штатів, а нині лише адаптуються 

до наявних реалій. Тому в американських зовнішньополітичних стратегіях 

можна відстежити спадковість алгоритмів їх формування та елементи 

пристосування до внутрішньо- та зовнішньополітичної кон’юнктури. 

В цьому контексті У. Р. Мід зазначає, що в ХХІ ст. Сполучені Штати стають 

найбільшою і найбільш передовою економікою в світі. Наслідки швидких 

змін найчастіше небажані, але трансформація – процес зростання і розвитку, 

а не занепаду. Тому американські ідеологи зовнішньої політики мають 

пам’ятати, що здатність впоратися зі змінами й випереджати їх залишається 

одним із головних джерел американської сили [275]. 

У роботі Є. Камінського та А. Дашкевича «Політика США щодо 

України: Витоки, концептуальні основи, практична еволюція» також 

міститься аналіз доктринальних напрямів розвитку зовнішньополітичної 

стратегії Сполучених Штатів. Однак, важливо, що автори розглядають їх у 

тісному взаємозв’язку з практичною зовнішньою політикою США, зокрема, й 

щодо країн пострадянського простору. Відповідно, дослідники детально 

аналізують процес налагодження та становлення двосторонніх відносин між 

США та Україною по завершенню холодної війни, спираючись на 

нормативне й політичне підґрунтя їх еволюції. Крім того, зазначається, що 

протягом 1990-х рр. США за допомогою НАТО вибудовували на 

пострадянському просторі новий баланс сил, якому Росія не могла 

протистояти внаслідок скорочення обсягів у неї можливостей впливати на 

військово-політичну ситуацію в Європі і світі в цілому. Відповідно, НАТО 

стала невід’ємною частиною системи європейської безпеки (до якої залучена 

й Україна), а РФ доведеться співіснувати з Альянсом і будувати з ним 

партнерські відносини в найближчому майбутньому [71]. 
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У дослідженні М. Рижкова «Стратегії стримування у зовнішній та 

безпековій політиці США» вчений акцентує увагу та тому, що процес 

формування американських зовнішньополітичних стратегій спирається не 

тільки на зовнішні чинники, що виникають у рамках міжнародної системи, а 

й на позиції керівництва держави у той чи інший період часу. Тому 

формування і реалізація зовнішньополітичних стратегій являє собою 

кооперативний процес, в якому задіяні актори локального, національного, 

регіонального і міжнародного рівнів. В умовах дії глобальних тенденцій, 

внутрішні чинники формування зовнішньополітичних стратегій (наявність 

ресурсів, політичної волі, здатності реалізовувати національні інтереси) тісно 

пов’язані з зовнішніми факторами, хоча їх вага у політичних процесах США 

на сучасному етапі може вважатися значною [152]. 

Важливими для нашого дослідження також є праці, що стосуються 

практичного формування та втілення зовнішньополітичної стратегії США на 

пострадянському просторі загалом і дій єдиної наддержави щодо України 

зокрема. У цьому контесті особливий інтерес для автора становили роботи 

таких українських учених як С. Андрущенко [6], В. Батюк [12], П. Біленчук 

[18], О. Бодрук [19], С. Гвоздков [32; 33], В. Горбатенко [43], Т. Гранчак [44], 

М. Дорошко [53], В. Жигайло [57], В. Лажнік [85; 86], О. Лозовицький [99], 

А. Лухтан [101], А. Марина [102], Т. Осадчий [120], Г. Перепелиця [127], 

О. Полтораков [130], О. Потєхін [135], С. Прийдун [137], Н. Середюк [156], 

Н. Тарасенко [170], С. Толстов [173], С. Федуняк [192; 193], Л. Чекаленко 

[203; 204], А. Шевцов [212]. Серед зарубіжних дослідників дані питання 

вивчали Х. Віарда [26], Т. Грехем [251], В. Гусейнов [46], К. Депен [237], 

Б. Дідьє [240], Т. Доннеллі [243], М. Ейдін [227], С. Єрмаков [55], О. Зайцев і 

Н. Зайцева [60], Р. Кейган [263], П. Кеннеді [264], М. Т. Клер [266], 

С. Б. Коен [235], О. Колобов [77], М. Крамер [267], М. Лаумулін [88], 

С. Ніколаєв [117], А. Пабрікс [288], Л. Поляков [292], Е. Соловйов [161], 

Ч. Тіллі [316], С. Дж. Цимбала [234], У. Шпек [305]. 
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Зокрема, в праці П. Кеннеді «Злети і падіння великих держав» 

науковець детально висвітлює історію безперервних зміщень «світових 

центрів сили» протягом останніх 500 рр. – від епохи зародження в Європі 

великих монархій і становлення колоніальних імперій до кінця XX ст. У 

даному контексті він відзначає важливість зовнішньополітичного розвитку 

великих європейських імперій, описуючи моделі їх економічного зростання, 

територіальні завоювання та імперські плани, жертвами яких ставали інші, 

менші країни в усьому світі. Підкреслюючи взаємозв’язок економіки, 

науково-технічних інновацій і здатності державної політики ефективно 

задіювати свої ресурси як у мирний час, так і під час війни, автор виводить 

закономірності, що дозволяють тій чи іншій державі у певний момент історії 

утримувати лідерство на світовій арені, яке в результаті порушення рівноваги 

між її військовим та економічним потенціалом може легко перейти до нової 

наддержави. На думку П. Кеннеді, завершивши свою історичну місію, США 

повинні адаптуватися до цього, адже їх зовнішньополітична роль 

залишається під питанням. Тому для американської влади краще не боятися 

багатополярності: потрібно розділити відповідальність з іншими країнами, 

таким чином забезпечивши власну безпеку й де-факто контролюючи даних 

акторів [264]. 

У дослідженні Т. Грехема «Росія, яка повстала, та цілі США» 

критично розглянуто ключові пріоритети американського керівництва на 

світовій арені після приходу до влади Б. Обами. Зокрема, автор наголошує на 

важливості впливу РФ на зовнішню політику Сполучених Штатів того 

періоду у зв’язку з її жорсткою позицією щодо країн пострадянського 

простору, які поступово перейшли до російської «сфери впливу». Однак, 

наголошує Т. Грехем, визнання пріоритетної ролі Росії у даному регіоні не 

повинно означати цілковиту відмову США від реалізації там власної 

зовнішньополітичної стратегії. Задля цього Сполучені Штати мають гнучко 

підходити до вирішення протиріч у відносинах із Росією, змінюючи лише 

акценти, але не сутність своєї політики на пострадянському просторі (до того 
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ж, вимагаючи цього від своїх союзників). Тобто, їх стратегія не повинна 

накладати на США занадто великих політичних і економічних зобов’язань, а 

сприяти реалізації їх практичних інтересів. Тому офіційний Вашингтон має 

поєднувати двосторонні відносини з конкретними країнами пострадянського 

простору та роботу в рамках регіональних або субрегіональних програм. 

Формуючи нові підходи до зовнішньої політики на європейському напрямі, 

керівники США повинні спочатку визначити місце і роль, які 

відводитимуться у цій політиці пострадянським державам. Натомість, у цих 

державних акторах слід підтримувати ті процеси, які зроблять їх 

стабільними, незалежними, демократичними, ринково-орієнтованими і 

сприятимуть їх інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій 

[251]. 

Важливою з точки зору визначення ролі Росії у відносинах України та 

США є наукова монографія Г. Перепелиці «Україна – Росія: війна в умовах 

співіснування», в якій автор детально розглядає причини та еволюцію 

російсько-українського конфлікту, що розпочався 2014 р. Зокрема, дослідник 

надає характеристику етнічним, національним та ідентичнісним передумовам 

виникнення протистояння між Україною та РФ, наголошуючи на тривалому 

латентному конфлікті між сторонами, що розпочався одразу ж після розпаду 

СРСР у зв’язку з прозахідною орієнтацією України. В даному сенсі важливим 

є виокремлення ключових параметрів приналежності Української держави до 

Європи й, відтак, Західного світу загалом. У цьому ключі Г. Перепелиця 

наголошує на необхідності масштабнішого й інтенсивнішого протистояння 

США офіційній Москві, адже «гібридна війна», яку розпочала РФ, зачіпає не 

тільки безпекову сферу розвитку України, а й впливає на глобальну систему 

міжнародних відносин, оскільки може напряму дестабілізувати окремі 

європейські держави, що є членами НАТО [127]. 

На окрему увагу заслуговує робота С. Андрущенко «Геополітична 

геометрія США – ЄС – Росія – Україна», в якій автор детально описує 

геополітичні трансформації, що мали місце на території Євразії після розпаду 
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СРСР, та визначає місце даного регіону в зовнішньополітичній стратегії 

Сполучених Штатів. На думку С. Андрущенко, ключове завдання для 

офіційного Вашингтона полягає у тому, щоб створити такі умови, за яких 

жодна держава або група держав не змогли б витіснити Сполучені Штати за 

межі регіону. Проте прагнення до забезпечення стійкого 

трансконтинентального балансу сил слід розглядати не як окрему мету, а 

лише як засіб для створення справжнього стратегічного партнерства в 

основних регіонах Євразії. Застосування «м’якої» американської гегемонії 

повинно переконати інші країни у тому, що кидати виклик Сполученим 

Штатам немає необхідності. Відповідно, США намагаються отримати 

перевагу на пострадянському просторі шляхом налагодження кооперації з 

новими незалежними державами шляхом їх залучення у тій чи іншій формі 

до інтеграційних проектів на зразок НАТО чи ЄС [6]. 

У тексті колективної монографії за редакцією А. Бульвінського 

«Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського 

простору» автори акцентують увагу на тих внутрішньополітичних та 

економічних зрушеннях, які нові незалежні держави пережили після розпаду 

СРСР. Зокрема, у контексті нашого дослідження важливим є аналіз факторів 

і результатів розвитку пострадянських країн із точки зору наявних між ними 

відмінностей. У монографії робиться спроба відповісти на питання: як 

розвивалися політика й економіка нових незалежних держав у кардинально 

нових умовах, яку роль у цьому процесі відігравали радянська спадщина та 

нові реалії, зокрема, стрімкі трансформації світової і регіональної 

кон’юнктури? Відповідно, автори праці відзначають, що держави 

пострадянського простору з моменту здобуття незалежності почали рухатися 

по «траєкторії розвитку», поступово позбавляючись від радянського спадку. 

Загальним вибором стали демократизація і ринкова трансформація. Але вони 

використовували різні моделі реформування економік, різними темпами 

проводили перетворення, по-різному включалися до світової системи 

міжнародних відносин. Відповідно, неминуче посилювалися економічні, 
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соціальні, культурні та політичні відмінності між ними. Поява таких 

відмінностей між країнами була обумовленою інтересом до них третіх 

держав, які прагнули розширити ринки збуту своєї продукції, забезпечити 

альтернативне енергопостачання і зміцнити геополітичні позиції на 

пострадянському просторі, що, у першу чергу, стосується США [122]. 

У статті С. Федуняка «Феномен «сірої зони» в Європі і на 

пострадянському просторі після завершення «холодної війни» міститься 

детальний аналіз розвитку держав даного регіону протягом 1990-х рр. 

Відзначається, що процеси політичних змін у цих країнах проходили 

нерівномірно, тому це мало вплив на становлення їх внутрішньої та 

зовнішньої політики. Демократизація політичного режиму у більшості 

держав пострадянського простору відбувалася не за запропонованими 

теоріями транзиту правилами, що сприяють становленню ліберальної 

демократії, а за своїми власними алгоритмами, які нерідко поєднувалися з 

традиційним характером авторитарної політичної влади у цих країнах. Це 

призводило до невідповідності розвитку даних державних акторів західним 

моделям, зменшуючи рівень співпраці з ними з боку передових країн, 

зокрема, США. Відповідно, як зазначає дослідник, через недосконалість 

внутрішньодержавних зрушень і реформ, зазначені країни опинилися у «сірій 

зоні» нестабільності у політичному, економічному та безпековому сенсах 

[193].  

Вагомою для реалізації завдань дисертації автор вбачає також працю 

С. Гвоздкова «Формування концептуальних засад політики адміністрацій 

Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору», в якій наводяться 

ключові характеристики зовнішньополітичного курсу США щодо даного 

регіону на початку 2000-х рр. Зокрема, автор зазначає, що у цей період 

Сполучені Штати почали проводити активну політику на пострадянському 

просторі задля створення на Євразійському континенті за допомогою 

трансатлантичного партнерства плацдарму, що дозволяє просуватися вглиб 

колишньої радянської території, а також свого роду «санітарного кордону» 
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навколо Росії за участю пострадянських республік, що її оточують. Низка 

гострих проблем у російсько-американських відносинах стосується саме 

пострадянського простору й Східної Європи і включає проблематику 

конкурентного впливу обох держав у цих регіонах, процес розширення 

НАТО у східному напрямку, створення системи ПРО і енергетичну політику 

[33]. 

Слід також відзначити роботу М. Дорошка «Політика 

«перезавантаження» американсько-російських відносин як чинник 

відновлення гегемонії Росії на просторі СНД», де запропоновано детальний 

аналіз російсько-американського співробітництва після приходу до влади у 

США Б. Обами. Так, М. Дорошко робить наголос на тому, що одним із 

ключових стратегічних завдань нової адміністрації Сполучених Штатів у 

сфері зовнішньої політики була активізація зусиль і доведення до 

переможного кінця військової кампанії в Афганістані. Відповідно, Б. Обама 

відмовляється від активного захисту американських інтересів на 

пострадянському просторі, фактично визнаючи пріоритетну роль Росії у 

цьому регіоні. Тому, вважає науковець, головний результат 

«перезавантаження» відносин сторін – це зміна курсу зовнішньої політики 

США по відношенню до пострадянського простору. Якщо до цього 

американська влада прагнула оточити РФ «поясом» лояльних до США 

держав, то віднині офіційний Вашингтон припинив долучатися до процесів 

розвитку міжнародних відносин у регіоні, надавши Росії своєрідний 

зовнішньополітичний «карт-бланш» на теренах СНД [53]. 

Масштабне дослідження Ч. Тіллі «Примус, капітал і європейські 

держави: 1990-1992 рр.» розкриває питання геополітичних статусів 

державних акторів та ключові умови їх набуття. Задля комплексного 

висвітлення даної проблематики науковець висуває своє власне трактування 

історії. У контексті історичного розвитку держав він зазначає, що протягом 

попередніх періодів становлення міжнародної системи роль і місце у ній 

окремих країн визначалися на основі їх конкурентних перетворень. 
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Натомість, сутність нинішніх модифікацій може бути описана концептом 

«глобалізація», під яким Ч. Тіллі розуміє сукупність змін у системі 

міжнародних відносин, що, з одного боку, призводять до збільшення 

взаємозалежності світу, а, з іншого, – сприяють появі нових акторів світової 

політики, які своїм існуванням підривають монополію суверенної держави на 

участь у міжнародних відносинах і модифікують саму структуру системи 

[316]. Саме останній аспект особливо цікавий для нашого дослідження, так 

як він дозволяє проводити паралель між нинішнім історичним етапом і 

періодом, що передував розпаду СРСР і, відповідно, не відзначався 

зовнішньополітичною діяльністю України як окремого актора, що 

функціонує на світовій арені. 

Стратегічне значення України як одного з «регіонів-воріт» Євразії у 

своїй праці «Глобальні геополітичні зміни по завершенню «холодної війни» 

окреслює С. Б. Коен. На думку вченого, Україна є однією з найважливіших 

«вузлових» країн, на теренах якої перетинаються інтереси всіх ключових 

геополітичних гравців, що мають глобальний вплив. Оскільки після 1991 р. 

за США закріпилася роль єдиної наддержави планетарного масштабу, вони 

мають надавати більшого значення Україні під час реалізації своєї 

зовнішньополітичної стратегії. Це викликано низкою чинників. По-перше, 

після розпаду СРСР змінилася якісна сутність людства: нові незалежні 

держави отримали вибір шляхів розвитку, а демократичний устрій став 

визначальним у структурі геополітичних систем світу. По-друге, 

геополітичні системи почали формуватися на культурно-цивілізаційній 

основі, що дозволяє США сприяти залученню колишніх радянських 

республік до передового геополітичного табору. Враховуючи ж важливість 

України для всього Євразійського континенту, США повинні прискорити її 

входження до спільноти демократичних держав [235]. 

На думку Р. Кейгана та В. Крістола, завершення «холодної війни» 

потребувало від США переформатування їх військових потужностей у 

глобальному масштабі. Своє бачення розвитку американського ВПК та 
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стратегій його практичного застосування автори виклали у роботі «Сучасна 

небезпека». Зокрема, зазначалося, що закінчення біполярної конфронтації з 

СРСР не призвело до вирішення ключових стратегічних завдань США. 

Міжблокове протистояння не завершилося демонтажем радянського 

військового потенціалу, як це сталося з Німеччиною та Японією після 

закінчення Другої світової війни. Росія, як і СРСР, залишилася єдиною 

державою світу, здатною знищити Сполучені Штати Америки завдяки 

ядерному арсеналу і вести з ними війну, застосовуючи наявні в неї види 

озброєнь. У зв’язку з цим, незважаючи на зникнення «радянської загрози», 

для США все ще доцільним виглядає продовження військової присутності за 

кордоном. Із цією метою американські військові контингенти мають 

залишатися у стратегічно важливих точках дислокації, однак їх оснащення 

має бути модернізоване. До того ж, акцент повинен робитися на співпраці 

США з їх партнерами в рамках НАТО та третіми, прихильними до політики 

офіційного Вашингтона, сторонами [262]. 

Наукова праця О. Зайцева та Н. Зайцевої «Аналіз найважливіших 

сучасних концептуальних документів забезпечення національної безпеки 

США» допомогла автору проаналізувати еволюцію доктринального 

підґрунтя зовнішньої політики Сполучених Штатів, виявивши ключові 

пріоритети їх зовнішньополітичної стратегії щодо України. Зокрема, 

важливими є висновки дослідників стосовно трансформації військових 

аспектів зовнішньополітичної стратегії США після розпаду СРСР. Вони 

вважають, що після 1991 р. США готували свої збройні сили переважно не 

для того, щоб дати відсіч військовій агресії (яка загрожувала їм у період 

існування Радянського Союзу), а для того, щоб вести війни з країнами-

порушниками міжнародного порядку. Проте, у Вашингтоні робили ставку на 

силове домінування у світі та вдосконалення військово-технічного 

потенціалу. Адже поруч із традиційними загрозами, зумовленими наявністю 

в інших держав потенціалу ядерного стримування і військових сил, які здатні 

чинити опір під час збройних конфліктів, у світі почали виникати 
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«асиметричні» і «катастрофічні» загрози, а також виклики, зумовлені 

потенційною здатністю низки держав поставити під сумнів домінування 

США у військовій сфері в майбутньому (до них офіційний Вашингтон 

відносив, у першу чергу, Росію, яка потенційно могла відновити свій вплив 

та військову потужність після розпаду СРСР) [60]. 

Значення України для США частково розкрито у дослідженні 

С. Дж. Цимбали «Військова стратегія США по завершенню «холодної 

війни», де автор детально розглядає її еволюцію. Зокрема, він концентрується 

на висвітленні трьох складових стратегії: сприйнятті загроз безпеки, 

стратегічних концепціях та напрямках розвитку збройних сил. Завдяки 

аналізу він прагнув показати, яким чином виклики постбіполярного світу 

знайшли відображення у доктринальних засадах Сполучених Штатів 

військового спрямування. У своїх міркуваннях автор спирався на інформацію 

з опублікованих Міністерством оборони США документів на кшталт 

стратегій національної безпеки, військових стратегій, публікацій військових 

науково-дослідних інститутів і «мозкових центрів», які здійснюють 

стратегічні дослідження. Такий детальний розгляд обраної проблематики 

дозволив йому сфокусуватися на значенні окремих країн і регіонів (зокрема, 

України та пострадянського простору) під час визначення військових 

пріоритетів Сполучених Штатів Америки [234]. 

Із точки зору визначення ключових характеристик 

зовнішньополітичної стратегії США щодо України важливою є робота 

Б. Дідьє «Криза в Україні, або Відродження геополітики «Великої 

шахівниці»: євроатлантичний відгук на напад Росії». У цій праці міститься 

детальний аналіз геополітичних зрушень, що мають місце на території 

Євразії у контексті агресивної політики РФ в Україні. Зокрема, Б. Дідьє 

зазначає, що українська криза і анексія Криму Росією стали поворотним 

пунктом сучасної історії. Відверто роздратована своїми невдачами на 

українському напрямі, РФ активно намагається дестабілізувати ситуацію на 

східних кордонах пострадянського простору. Її головна мета – відвернути 
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увагу США, створивши їм нові проблеми уздовж і без того нестабільних і 

вразливих у військово-стратегічному відношенні східних рубежів 

Європейського Союзу. Відповідно, в основу нової політики Сполучених 

Штатів має бути покладена активна кооперація з європейськими партнерами 

й підвищення обороноздатності цих країн за допомогою інтенсифікації 

взаємодії у рамках НАТО задля забезпечення тривалої безпеки й стабільності 

в Європі [240]. 

Проблематика визначення ролі США в процесі врегулювання 

російсько-українського конфлікту детально висвітлюється в дослідженні 

С. Толстова «Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на Сході 

України». В даній розвідці автор концентрує увагу на основних зрушеннях, 

що мали місце в рамках світового порядку після анексії РФ Кримського 

півострова та вторгнення російських військ на Донбас. Визначаючи, що ці 

події вплинули не тільки на формування геополітичних конфігурацій в 

Європі, а й стали причиною для початку трансформації всієї системи 

міжнародних відносин, С. Толстов наголошує на необхідності залучення всіх 

ключових гравців Європейського регіону до процесу врегулювання ситуації 

на сході України. Однак, аналізуючи наявні формати переговорів, він 

приходить до висновку щодо розподілу ролей у цьому процесі між США та 

ЄС на користь останнього, адже офіційний Вашингтон наразі послуговується 

засобами економічного тиску на Росію, зберігаючи з нею контакти задля 

врегулювання кризових ситуацій в інших, пріоритетніших для нього регіонах 

планети [173]. 

У науковій праці «Стратегічне партнерство Україна – США» 

Н. Середюк концентрує увагу на важливості стратегічного наповнення 

партнерства держав, адже їх взаємодія має безпосередній вплив на інтереси 

Росії в Євразії та у світі загалом. У той же час, поглиблення співпраці 

України та Сполучених Штатів Америки не є серйозним викликом для Росії, 

однак становить загрозу для визначення її статусу в регіоні. Відповідно, 

збереження наявних тенденцій взаємодії у традиційних сферах і 
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використання потенціалу двостороннього співробітництва можуть послабити 

РФ у геополітичному сенсі, позбавивши її ще однієї «зони впливу» на Сході 

Європи [156]. 

У свою чергу, О. Потєхін у роботі «Політика США у сфері 

нерозповсюдження ядерної зброї та Україна» фокусує увагу на окремих 

аспектах політики США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та вплив 

офіційного Вашингтона на процеси денуклеарізації України у 1992-1996 рр. 

У даному контексті автор звертається до аналізу «гарантій» Будапештського 

меморандуму, наданих Україні 1994 р. США, Великою Британією та РФ, і 

приходить до висновку, що в результаті відмови України від ядерної зброї та 

підписання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, офіційний Київ 

насправді не отримав ніяких конкретних і практичних гарантій 

територіальної цілісності та безпеки з боку держав-підписантів 

Меморандуму. Результатом цього, резюмує О. Потєхін, стала анексія Криму 

та збройна агресія Росії проти України, тому нині важливим є надання 

офіційному Києву військово-політичної допомоги з боку Сполучених Штатів 

Америки як єдиної суперпотуги й гаранта світової безпеки та стабільності 

[135]. 

Наукові праці А. Лухтана «Міжнародне військове співробітництво 

України: історико-теоретичний аспект» та В. Жигайла «Сучасний стан і 

перспективи співробітництва України та Сполучених Штатів Америки» 

концентруються на проблемно-хронологічному висвітленні військової 

кооперації України та США з урахуванням практичних аспектів її реалізації. 

Зокрема, важливо, що характер двосторонньої військової взаємодії між 

сторонами визначається сумісністю їх державних інтересів, узгодженістю 

політичного курсу, взаємною зацікавленістю у забезпеченні міжнародної та 

національної безпеки. У цьому контексті можна виділити три сфери 

військового співробітництва держав: військово-політичну, військово-

стратегічну і військово-технічну. Військова і військово-технічна співпраця 

здійснюються в інтересах забезпечення безпеки України та США і 
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спрямовані на підтримку з боку Сполучених Штатів належного військового 

потенціалу, якісну підготовку збройних сил, планування і організацію 

заходів щодо запобігання військовій загрозі завдяки використанню 

українськими військами найновіших технічних розробок США  

і НАТО [57; 101]. 

Дослідження О. Бодрука «Системи національної та міжнародної 

безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991-2001 роки» 

вбачається вагомим у контексті розгляду основних викликів і загроз, що 

виникли на території Європейського континенту після розпаду СРСР, та 

місця України в системі регіональної безпеки й стабільності. Зокрема, автор 

вважає, що протягом 1990-х рр. глобальні та регіональні системи безпеки 

«виявилися нездатними ефективно реагувати на новий спектр загроз 

воєнного характеру. Тому в умовах суттєвої трансформації регіональних та 

глобальних структур безпеки Україні вбачається доцільним посилити свої 

стосунки з НАТО та активізувати свою діяльність у напрямі входження до 

європейської системи безпеки. Разом із цим, Україна має можливості 

активізувати свої зусилля на субрегіональному рівні, де проблеми безпеки 

можуть бути тісно пов’язані з вирішенням економічних питань, і, 

насамперед, диверсифікації енергопостачання» [19, с. 20]. Проблематика 

диверсифікації поставок енергоносіїв та позбавлення енергетичної 

залежності від РФ для України є одним із головних завдань національної 

безпеки, вирішення котрого має супроводжуватися підтримкою наявних і 

створенням нових транспортних коридорів у сучасних міжнародних умовах 

існування Української держави. Крім того, наголошує О. Бодрук, нині 

розширюється спектр завдань та просторовий вимір дії структур безпеки, що 

не обмежуються рамками «договірної території» та включають до переліку 

своїх завдань захист прав людини та захист демократії. Відповідно, суттєвого 

значення для України набуває співробітництво щодо даних питань не тільки 

з НАТО, а й зі США [19]. 
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Окремі праці, які були залучені автором у процесі написання 

дисертаційної роботи, концентруються на дослідженні та аналізі політичних, 

економічних, науково-технічних та гуманітарних аспектів двосторонньої 

взаємодії України та США. Серед зарубіжних учених до цієї проблематики 

зверталися П. Батор [287], Ж.-Ф. Дроле [244], П. Кардаш і С. Кот [73], 

В. Лопух [273]. Важливими у процесі підготовки даного дослідження були 

роботи таких українських учених як М. Антонович [8], О. Василиця [23], 

П. Гай-Нижник [29; 30], А. Годлюк [40], О. Дунас [54], В. Жигайло [57], 

А. Зленко [66], М. Климчак [75], Т. Кожухова [76], М. Король [80], 

М. Куропась [84], В. Лажнік і Л. Мельник [85; 86],  С. Лазебник [87], 

І. Лоссовський [100], Д. Мухамедова і К. Антоненко [111], І. Недошитко 

[115; 116], Ю. Попова, Л. Радченко та А. Салогуб [132], А. Потіха [136], 

Н. Ржевська [151], О. Сивак [157], О. Сухобокова [167; 168], В. Трощинський 

та А. Шевченко [175], Л. Чекаленко [203; 204], Г. Шамборовський [210], 

О. Шамшур [211], С. Шергін [213], Ю. Щербак [215].   

На окрему увагу заслуговує дослідження «Новітні українсько-

американські відносини», автори якого О. Сивак і П. Черник пропонують 

детальний аналіз еволюції двосторонніх відносин України та США. 

Важливим є висвітлення етапів розвитку політичних відносин сторін та 

нормативно-правовий супровід цього процесу. Так, пріоритетне значення 

надається залежності даних взаємин від зміни внутрішньополітичної 

кон’юнктури в Україні та трансформації її зовнішньополітичних пріоритетів 

на тлі оновлення складу політичної еліти [157]. 

Актуальною для висвітлення ключових напрямів політичної співпраці 

сторін після анексії Криму та російського вторгнення на Донбас є робота 

Л. Чекаленко «Україна – США: дилеми стратегічного партнерства». У ній 

дослідниця концентрується на курсі США з посилення політико-

дипломатичного тиску на Росію та на заходах офіційного Вашингтона щодо 

збереження наявного балансу сил в Європейському регіоні [204]. 
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Розкриттю потенціалу стратегічного партнерства України та 

Сполучених Штатів присвячена праця Н. Ржевської «Стратегічне 

партнерство Україна – США: становлення та прогноз», у якій дослідниця 

наголошує, що окремі непорозуміння у процесі двостороннього діалогу між 

Україною та США не можуть змінити сутність їх партнерства, яке доцільно 

вважати стратегічним з огляду на його практичне наповнення та наявне 

документальне оформлення [151]. 

Фіктивність «будапештських гарантій» безпеки України стала 

предметом дослідження П. Гая-Нижника «Будапештський меморандум: 

передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України». У цій 

роботі автор фокусує увагу на лінгвістичних деталях тексту та юридичних 

особливостях укладання меморандуму. Зокрема, наголошується, що даний 

документ розглядався як необов’язковий для виконання, оскільки держави-

підписанти Меморандуму (США, Велика Британія та РФ) так і не надали 

Україні військових гарантій недоторканності її території, а тому США не 

мають відповідати за її безпеку під час російської агресії, застосовуючи 

алгоритм, який передбачений цією країною по відношенню до її союзників у  

НАТО [29]. 

Аналітичні оцінки американсько-українського співробітництва 

містяться у дослідженні А. Потіхи «Відносини України та США на 

сучасному етапі в оцінках політиків і експертів». Дана робота розкриває 

окремі точки зору вітчизняних політологів, що висвітлюють різні позиції 

щодо можливого завершення російсько-українського конфлікту і ролі США в 

цьому процесі. Зокрема, аналізуючи їх оціночні судження, автор приходить 

до висновку про необхідність посилення впливу США на процес переговорів 

між сторонами протистояння, що потенційно може прискорити завершення 

агресії Росії в Україні та вивід її військ з української території [136]. 

Економічні аспекти двосторонньої співпраці України та США 

розкриваються у праці В. Лажніка та Л. Мельник «Зовнішня торгівля між 

Україною та США: динаміка, сучасний стан, регіональна диференціація». У 
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даному дослідженні міститься детальний аналіз динаміки торговельно-

економічного партнерства сторін, його еволюція та ключові сфери взаємодії, 

що становлять спільний інтерес [85].  

У свою чергу, Г. Шамборовський у роботі «Розвиток стратегічного 

партнерства між Україною та США в умовах військового конфлікту з 

Російською Федерацією» розглядає особливості торговельної взаємодії країн, 

інвестиційний потенціал та енергетичні аспекти їх співпраці після анексії 

Криму та вторгнення РФ на Донбас [210]. 

Дослідження Ю. Попової, Л. Радченко та А. Салогуб «Торговельно-

економічне співробітництво США та України в умовах глобалізації» містить 

детальний аналіз двосторонньої співпраці країн у торговельній та 

економічній сферах із урахуванням тих зрушень, яких зазнає в епоху 

інформаційних та фінансових перетворень світовий ринок. Автори 

фокусують увагу на пріоритетах економічного партнерства США та України, 

а також на ефективних механізмах торгівлі між ними, які можуть і повинні 

активно розвиватися з урахуванням тривалої російської агресії на Донбасі 

[132]. 

Питання впливу української діаспори в США на розвиток 

стратегічного партнерства держав частково розкрито у роботах С. Лазебника 

«Закордонне українство: витоки та сьогодення» та В. Трощинського й 

А. Шевченка «Українці в світі». Автори даних видань здійснюють детальний 

аналіз процесів формування української діаспори в США в історичній 

ретроспективі, механізмів її залучення до суспільного та політичного життя 

Сполучених Штатів, а також особливостей впливу української громади на 

позиціонування України у світі [87; 175]. Натомість, праця П. Кардаша і 

С. Кота «Українці в світі» зосереджена на дослідженні процесу формування 

української громади у США, інституціалізації її діяльності та налагодження 

стабільних зв’язків з історичною Батьківщиною [73]. Отже, наявні у цих 

дослідженнях дані допомогли дисертанту комплексно оцінити роль 



 71 

української діаспори у політичному, економічному та гуманітарному 

розвитку України на сучасному етапі. 

Як результат, проведений аналіз використаних у дисертаційній роботі 

джерел дозволяє зробити висновок про те, що на сьогоднішній день наявна 

недостатня кількість досліджень, які містили б комплексний аналіз місця й 

ролі України у зовнішньополітичній стратегії США з урахуванням 

багатофакторного підходу до її формування. Наявність лише окремих 

теоретичних і практичних робіт з аналізом деяких аспектів двосторонніх 

відносин свідчить про  актуальність обраної тематики й існування наукового 

інтересу до її розкриття. Відповідно, можемо стверджувати, що нині існує 

нагальна потреба у комплексному науковому вивченні зовнішньополітичної 

стратегії Сполучених Штатів щодо України. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Визначаючи теоретико-методологічну основу вивчення 

зовнішньополітичної стратегії США, автор дійшов висновку щодо прямої 

залежності формування зовнішньополітичної стратегії даної держави від 

конкретних історичних та геополітичних умов її розвитку, а також від 

артикуляції національних інтересів Сполучених Штатів протягом 

конкретного історичного періоду на глобальному та регіональному рівнях. 

Аналізуючи наявні теоретичні підходи до визначення концепту 

«зовнішньополітична стратегія», виявлено, що дана категорія має бути 

представлена як окремий процес, що включає не тільки доктринальні засади 

зовнішньої політики держави, а й їх реалізацію. При цьому, 

зовнішньополітична стратегія актора міжнародних відносин, що 

застосовується ним у той чи інший період, повинна бути офіційно 

артикульована в якості доктринальних засад зовнішньої політики та 

підтверджуватися на практиці в процесі визначених зовнішньополітичних 

дій. 

На внутрішньодержавному рівні зовнішньополітична стратегія 

держави відображає і узгоджує політичні інтереси різних провладних груп 

під час прийняття зовнішньополітичних рішень. На міжнародному рівні 

схвалена зовнішньополітична стратегія віддзеркалює ключові національні 

інтереси держави та її найважливіші геополітичні атрибути – географічні, 

політичні, економічні, соціальні та військові. При цьому, для США вагомими 

постають також культурні та цивілізаційні чинники взаємодії на міжнародній 

арені, оскільки вони напряму впливають на формування їх 

зовнішньополітичних стратегій щодо конкретних держав у різні історичні 

періоди. 

У ході дослідження визначено, що зовнішньополітична стратегія 

США складається з низки глобальних інтересів у військово-політичному, 

економічному та культурному (зв’язки діаспор) вимірах, які знайшли 
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документальне вираження у відповідних стратегіях і доктринах. Ресурсним 

підґрунтям могутності США є найбільший у світі ВВП, інноваційна 

економіка, ТНК з глобальною присутністю на різних континентах у вигляді 

прямих закордонних інвестицій, легкий доступ до мінералів і аграрної 

продукції Канади і країн Латинської Америки, найбільші у світі видатки на 

оборону та наявність розгалуженої мережі військових баз, спроможність 

проектувати свій вплив у будь-якому регіоні завдяки великому флоту 

авіаносців. Механізми впливу у зовнішньополітичній стратегії США 

включають позики і економічну допомогу дружнім країнам, доступ до 

найбільш платоспроможного у світі американського ринку, участь у 

модернізації їх економіки завдяки американським корпораціям, а також 

застосування фінансових санкцій або безпосередньо військової сили щодо 

країн – порушників американських інтересів.  

Відповідно, джерельно-документальна база дисертаційної роботи в 

першу чергу спирається на значний масив доктринальних документів США  

щодо питань національної безпеки, оборони та військового планування, а 

також на наявні двосторонні угоди США та України у політичній та 

економічній сферах, виступи і коментарі уповноважених державою на 

здійснення зовнішньої політики осіб. Крім того, у дослідженні використано 

наукові та аналітичні доробки вітчизняних і зарубіжних вчених, статистичні 

матеріали, а також ресурси мережі «Інтернет», що дозволило автору 

здійснити комплексне дослідження обраної проблематики. 
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РОЗДІЛ 2. 

УКРАЇНА В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ США 

НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 

2.1. Зовнішньополітична стратегія Сполучених Штатів Америки на 

пострадянському просторі 

 

Співвідношення між потужністю США як глобального актора і силою 

їх потенційних опонентів на початку 1990-х рр. відкрило перед цією єдиною 

наддержавою можливість здійснювати вирішальний вплив на формування 

системи міжнародних відносин, яка максимально відповідала б їхнім 

інтересам щодо зміцнення глобального лідерства. У цьому контексті одним зі 

шляхів реалізації даних інтересів і, відповідно, здійснення ключових 

стратегічних завдань США, стала концентрація їх зовнішньої політики на 

регіональному рівні, де фокус американської активності спрямовувався на 

регулювання зростання могутності й формату відносин центрів сили, що 

володіли потенціалом кинути виклик позиціям Сполучених Штатів у світі. 

Враховуючи статус і вплив Російської Федерації на території 

пострадянського простору, вагомість даного регіону для зовнішньої політики 

останньої та включення його до зони «пріоритетних інтересів» РФ, 

можливість поширення впливу США на території нових незалежних держав 

після розпаду СРСР викликала у них особливий інтерес. Зважаючи на те, що 

пострадянський простір виступав об’єктом суперництва і співробітництва 

провідних держав світу (Росії, держав-членів ЄС, Індії та Китаю) після 

холодної війни, можливість зміцнення позицій у цьому регіоні мала 

безпосередньо сприяти збільшенню американського впливу на глобальні 

геополітичні процеси. Історично виконуючи роль «буферної зони», що 

розділяла сфери інтересів акторів на Євразійському континенті, а також 

будучи «комунікаційним вузлом», який пов’язував Європейський та 

Азійський макрорегіони, на рубежі 1980-1990-х рр. пострадянський простір 
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збільшив свою геополітичну важливість для Сполучених Штатів, які 

намагалися вибудувати нову, постбіполярну, систему міжнародних відносин 

[9, с. 8]. 

Перехідний період для пострадянських країн був доволі складним. 

Порушення напрацьованих господарсько-економічних зв’язків, уразливість 

державних кордонів цих країн (які колись збігалися з межами Радянського 

Союзу), а також невизначеність їх зовнішньополітичних курсів перетворили 

їх на об’єкти світової політики з точки зору великих держав [130, с. 267]. Як 

наслідок, пострадянський регіон став одним із ключових ареалів поширення 

впливу США задля його демократизації і переходу до ринкової економіки, на 

певний час зайнявши вагоме місце у зовнішньополітичній стратегії 

наддержави. 

На думку З. Бжезинського, роль Сполучених Штатів, як єдиної 

наддержави світового масштабу, диктувала необхідність виробити цілісну і 

чітку стратегію щодо Євразії – «шахівниці», на якій ведеться боротьба за 

світове панування. Оскільки їхню геостратегію як стратегічне управління 

геополітичними інтересами можна порівняти з шахами, важливо, що на 

«євразійській шахівниці», котра має овальну форму, грають не два, а декілька 

гравців, кожен з яких володіє різним ступенем влади. На території Євразії 

проживають 75% світового населення, там знаходиться велика частина 

глобального фізичного багатства, на частку Євразії припадають близько 60% 

світового ВНП і близько 3/4 світових енергетичних запасів. Тому США 

повинні закріпити в Євразії геополітичний плюралізм [15, с. 31-34]. 

Для США євразійська зовнішньополітична стратегія включає 

цілеспрямоване керівництво динамічними з геостратегічної точки зору 

державами-каталізаторами в геополітичному плані [15, с. 40]. При цьому 

мають бути враховані важливі інтереси Сполучених Штатів: у найближчій 

перспективі це збереження їх виняткової глобальної влади, а у віддаленій 

перспективі її трансформація у глобальну співпрацю [161, с. 118]. Як 

наголошує С. Андрущенко, після розпаду СРСР США перетворилися на 
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глобального актора, інтереси якого значною мірою визначали розстановку 

сил не тільки в загальнопланетарному вимірі, а й на європейському та 

пострадянському просторах [6, с. 68]. 

Із точки зору З. Бжезинського, подібно до шахів, усі кроки в рамках 

глобальної зовнішньополітичної стратегії США повинні бути прораховані 

«на кілька ходів уперед» і передбачати можливу реакцію супротивника. 

Тобто,  стратегія повинна обов’язково мати короткострокові (наступні п’ять 

років), середньострокові (близько двадцяти років) і довгострокові (набагато 

більше двадцяти років) перспективи. При цьому, зафіксовані фази 

зовнішньополітичної стратегії слід розглядати не як певні «шлюзи» для її 

реалізації, а як частину єдиного континууму, в межах якого одна фаза має 

переходити в наступну [15, с. 197]. У короткостроковому стратегічному 

діапазоні американський інтерес передбачає забезпечення геополітичного 

плюралізму на карті Євразії. Саме це створює вагомі передумови для 

маневру і маніпуляцій із метою запобігання діяльності будь-якої ворожої 

коаліції, що має намір поставити під сумнів претензії США на лідерство у 

світі. Середньостроковий варіант акцентує увагу на появі важливих 

стратегічних партнерів, які здатні заохочувати американське лідерство і 

сприяти створенню кооперативної транс-євразійської системи безпеки. 

Відповідно, у віддаленій перспективі кооперативні зусилля США і їх 

стратегічних партнерів повинні призвести до вироблення політичної 

відповідальності акторів за стан справ на світовій арені [15, с. 198]. 

На практиці дані ідеї були втілені у Національній військовій стратегії 

США, опублікованій 1992 р. на підставі «Реорганізаційного акту Голдвотера 

– Нікольса» 1986 р., яка чітко визначила оновлену шкалу національних 

інтересів і відповідних глобальних цілей США [280]: 

1) виживання Сполучених Штатів як вільної і незалежної держави зі своїми 

власними фундаментальними цінностями на тлі забезпечення безпеки її 

народу. Реалізація даного постулату на практиці передбачає: відсіч будь-

якої агресії, яка може становити загрозу безпеці США і їх союзників; 
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підтримання здатності завершити конфлікт на умовах, вигідних 

Сполученим Штатам, їх інтересам та інтересам союзників; підвищення 

ефективності дій у відповідь на акції, що шкодять безпеці США та 

американських громадян, включаючи загрозу міжнародного тероризму; 

забезпечення стабільності шляхом укладання угод з контролю над 

озброєннями, які модернізують стратегічну протидію Сполучених Штатів 

та розвивають системи, здатні надійно захистити їх від обмежених за 

масштабом ракетних ударів; блокування поширення озброєнь на 

глобальному рівні і усунення військового авантюризму; запобігання 

поставкам військових технологій і ресурсів до ворожих країн, особливо 

хімічної, біологічної та ядерної зброї та відповідних високотехнологічних 

засобів їх доставки; убезпечення США від контрабанди наркотиків 

шляхом заохочення обмеження їх виробництва за кордоном, руйнування 

системи транспортування незаконних речовин і обмеження потреби у них 

на території самих Сполучених Штатів; 

2) розвинена економіка Сполучених Штатів для забезпечення можливості 

індивідуального процвітання і збільшення ресурсів національного доходу 

в країні. У даному випадку головний акцент має бути зроблено на 

вільному доступі до іноземних ринків, енергії, мінеральних запасів, а 

також до океанічних просторів і космосу; 

3) кооперативні та динамічні політичні відносини з союзниками і дружніми 

націями. Каталізатором налагодження таких міждержавних зв’язків має 

стати зміцнення і розширення Співдружності вільних націй, що  

поділяють цінності демократії і гарантують права людини, а також 

сприяють посиленню впливу міжнародних організацій на зразок ООН із 

тим, щоб зробити їх ефективнішими під час забезпечення миру, порядку 

на планеті, політичного, економічного і соціального прогресу народів; 

4) стабільний і безпечний світ, де зміцнюються політичні та економічні 

свободи, права людини, а також демократичні установи. Найважливішою 

умовою для досягнення цієї мети оголошено встановлення стабільного 
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балансу сил на різних регіональних рівнях для стримування тих акторів, 

які претендують на домінування і загрожують демократичним інститутам, 

провокуючи терор, нелегальне транспортування наркотиків, торгівлю 

людьми тощо [77, с. 350-351]. 

Тобто, оновлені стратегічні цілі Сполучених Штатів полягали у 

посиленні американського глобального лідерства на значний термін шляхом 

досягнення регіонального зовнішньополітичного планування такого рівня, 

яке здатне забезпечити абсолютну недоторканність території США, 

насамперед, шляхом застосування тих збройних сил, що дислоковані далеко 

від берегів Північноамериканського континенту [77, с. 354]. 

Вважаючи протистояння з Росією на території пострадянського 

простору провідною ідеєю формування зовнішньополітичної стратегії США, 

на початку 1990-х рр. американська інтелектуальна та політична еліта на чолі 

з президентом Дж. Бушем-старшим почала розглядати можливість зміни 

геополітичного балансу сил у цьому регіоні [120]. Головною метою США на 

пострадянському просторі стало забезпечення стратегічного контролю над 

Російською Федерацією шляхом формування поясу залежних від них держав 

уздовж кордонів Росії через «розширення доктрини демократії та 

стабільності з Заходу на Схід» [6, с. 69]. У даному контексті наявною є дія 

однієї із закономірностей традиційної геополітики – боротьби морських та 

континентальних сил через запровадження стратегії оточення конкурента 

(Росії для США) низкою підконтрольних держав із метою здійснення тиску в 

інтересах установлення повного контролю над Євразійським 

континентальним простором із потенціалом впливу на інших акторів, що 

претендують на статус світових держав, – Індії та Китаю [6, с. 69]. 

Тобто, можемо вважати, що у рамках нового світового порядку 

денного і на глобальному, і на регіональному рівнях Сполучені Штати 

прагнули виконувати не функції «жандарма» у міжнародних відносинах (як 

це було за часів холодної війни), а відігравати роль «шерифа», який вимагає 

міжнародного, економічного, військового, політичного, ідеологічного 



 79 

залучення до процесу побудови нової системи міжнародних відносин усіх 

американських партнерів, що з’явилися у рамках новоствореного 

стратегічного порядку після розпаду СРСР. 

На думку П. Міллера, розробку такої інтегрованої стратегії можна 

вважати закономірною, оскільки міждержавні відносини на глобальному 

рівні у той час переживали одночасно три революції: політичну, соціальну і 

військову [278, с. 33-34]. Під політичною революцією вчений мав на увазі 

появу нових уявлень про націю і суверенітет. Соціальна революція означала 

виникнення техноцентризму, що фокусував особливу увагу правлячих кіл 

провідних індустріальних держав на розвитку високих технологій, науки й 

ефективних засобів комунікації. Військова революція полягала у створенні 

багатопрофільних оборонних систем для відсічі можливій агресії з позицій 

національної безпеки США, як лідера світової цивілізації [77, с. 354-355]. 

Після розпаду Радянського Союзу американська зовнішня політика 

сконцентрувалася на завданнях активізації регіонального співробітництва, а 

також підтримки політичної та економічної стабільності нових незалежних 

держав. Намагаючись здійснити таку політику на практиці, США 

орієнтувалися на багатосторонні програми допомоги та діяльність 

наддержавних структур [227, с. 127]. 

Як результат, уже в основу Стратегії національної безпеки США 

1993 р. було покладено завдання розширення, за активного сприяння 

Сполучених Штатів, демократичної спільноти націй через включення до неї 

недавніх сателітів Радянського Союзу зі Східної Європи [152, с. 6]. У 

документі зазначалося, що Сполучені Штати повинні підтримувати 

стабільність, а також економічні й політичні реформи у Східній Європі та 

державах колишнього Радянського Союзу. Дане завдання визначалося як 

основний пріоритет американської зовнішньої політики, який мав бути 

реалізований шляхом підтримки пострадянських країн у процесі переходу до 

демократичної моделі розвитку та ринкової економіки [282, с. 6]. 
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Відповідно, з приходом до влади в США 1993 р. У. Клінтона в 

зовнішньополітичній стратегії держави на пострадянському просторі 

спостерігається зміцнення курсу на кооперацію й економічну взаємодію 

офіційного Вашингтона з колишніми радянськими республіками. Задля 

постійної присутності у регіоні й подальшого поширення свого впливу у 

ньому у США 1993 р. було засновано Офіс Спеціального радника 

Держсекретаря – Посла зі спеціальних доручень для нових незалежних 

держав колишнього Радянського Союзу, котрий мав відповідати за 

формування політики США щодо 12 державних акторів СНД [258]. Згідно з 

текстом Стратегії національної безпеки 1993 р., США також зобов’язувалися 

працювати над питаннями мирного врегулювання етнічних конфліктів, що 

виникли на території колишнього СРСР і загрожували стабільності Євразії 

[282, с. 7]. Тому до обов’язків Спеціального радника Держсекретаря також 

входили надання рекомендацій стосовно врегулювання «заморожених 

конфліктів» на території країн-учасниць СНД та координація процесу 

вироблення генеральної лінії політики Сполучених Штатів щодо 

Співдружності Незалежних Держав [258]. 

Характерно, що під час реалізації зовнішньої політики очільники 

США включали до пострадянського регіону всі колишні республіки 

Радянського Союзу, окрім держав Балтії. Оскільки Латвія, Литва та Естонія 

були примусово залучені до сфери інтересів СРСР після підписання 

секретного радянсько-німецького Протоколу до Пакту Молотова – 

Ріббентропа 1939 р., США вважали приєднання даних держав до СРСР 

1940 р. нелегітимним, а самі країни – суверенними суб’єктами світової 

політики [259, с. 302]. Після 1991 р. Сполучені Штати автоматично визнали 

їхню незалежність і ніколи не розглядали Балтійський регіон в якості частини 

пострадянського простору [267, с. 740]. Це допомогло їм швидше 

інтегруватися у європейські безпекові та економічні структури. Автор 

вважає, що процес зближення балтійських країн з НАТО, що завершився їх 

членством у лавах організації, синхронізувався з подібними кроками Польщі, 
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оскільки офіційний Вашингтон розглядав цих державних акторів як спільних 

учасників оборони Балтійського регіону від Росії.  

Під час правління У. Клінтона всі колишні республіки СРСР стали 

об’єктами для впровадження нового інтеграційного курсу Сполучених 

Штатів. Саме у цей період США почали розглядати можливість розширення 

ЄС та НАТО у контексті посилення своєї присутності на Європейському 

континенті у політичному та військово-стратегічному відношеннях. При 

цьому, у збільшенні кількості держав-членів Євросоюзу за рахунок низки 

центральноєвропейських, балтійських і пострадянських країн Сполучені 

Штати вбачали потенціал для посилення американського впливу всередині 

даного об’єднання.  

Як зазначає С. Андрущенко, американські можновладці також 

сприяли формуванню тенденції «вступу до ЄС через НАТО», тобто членство 

в Альянсі розглядалося як одна з головних передумов вступу до Євросоюзу, 

бо тільки до захищених від нападу ззовні країн могли прийти міжнародні 

інвестори. У такому варіанті держави досягали надання їм гарантій безпеки, а 

США, натомість, забезпечували їх остаточний вихід зі сфери впливу Росії. 

Крім того, саме через НАТО держави-кандидати на вступ до ЄС отримували 

змогу використовувати механізм впливу США на країни-учасниці цієї 

структури [6, с. 70]. 

З іншого боку, розширення ЄС за рахунок держав із невідповідними 

європейським стандартам параметрами економічного та політичного 

розвитку виступало для США засобом послаблення, принаймні на деякий 

час, західноєвропейського центру тяжіння в сучасній геополітичній грі та 

механізмом розширення повноважень НАТО в сфері забезпечення безпеки й 

стабільності в Європі під керівництвом Сполучених Штатів [6, с. 70]. 

Задля посилення курсу на досягнення безпеки на теренах 

пострадянського простору, Сполучені Штати ініціювали впровадження 

Програми НАТО «Партнерство заради миру», зусилля учасників якої були 

спрямовані на боротьбу з тероризмом, протидію наркотрафіку та торгівлі 
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людьми, а також на упередження незаконного обігу зброї [227, с. 129]. Згідно 

з текстом Рамкового документа від 1994 р., «Партнерство заради миру» 

започатковувалося як вираз переконаності у тому, що стабільність і безпека в 

Євроатлантичному регіоні може бути досягнута лише шляхом 

співробітництва і спільних дій. Захист і підтримка основних прав і свобод 

людини, забезпечення свободи, справедливості і миру шляхом демократії 

визнавалися загальними цінностями, які мають основоположне значення для 

Партнерства [125].  

Відповідно, на основі впровадження практичного двостороннього 

співробітництва між окремими державами-партнерами та НАТО 

пострадянські країни отримали можливість розвивати відносини з Альянсом, 

самостійно визначаючи власні пріоритети для співробітництва, проте 

дотримуючись загальної лінії поведінки на міжнародній арені. У контексті 

реалізації зовнішньополітичної стратегії США вагомим було те, що кожна 

держава-партнер надавала гарантії та політичні зобов’язання підтримувати 

засади демократичного суспільства й принципи міжнародного права; 

виконувати зобов’язання, передбачені Статутом ООН, Загальною 

декларацією прав людини, Гельсінським заключним актом та міжнародними 

угодами щодо роззброєння та контролю над озброєннями; утримуватися від 

загрози силою або використання сили проти інших країн; поважати кордони; 

врегульовувати спори мирними засобами. Крім того, кожна країна-учасник 

ПЗМ брала на себе конкретні зобов’язання сприяти «прозорості» процесів 

національного оборонного планування та формування оборонного бюджету, 

встановити демократичний контроль над збройними силами, а також 

посилювати співпрацю з НАТО у миротворчих і гуманітарних операціях 

[126]. 

Формально забезпечивши підґрунтя для практичного втілення моделі 

кооперативної безпеки, адміністрація У. Клінтона 1996 р. оприлюднила нову 

Стратегію національної безпеки «Залучення і розширення», згідно з якою 

захист національної безпеки США – а саме американських громадян, 
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території та способу життя, визнавався найважливішою місією керівництва 

держави та конституційним обов’язком її президента. Однак 

наголошувалося, що імперативи безпеки Сполучених Штатів 

фундаментально змінилися, адже зникла основна проблема другої половини 

ХХ ст. – загроза комуністичної експансії. Відповідно, було змінено 

основоположні завдання зовнішньої політики США, серед яких ключовими 

проголошувалися: зміцнення безпеки Сполучених Штатів за допомогою 

збройних сил, які повинні перебувати у стані бойової готовності як вдома, 

так і за кордоном; сприяння пожвавленню американської економіки; 

утвердженню демократичних цінностей за кордоном [224, с. і]. 

Ключовим пріоритетом у рамках реалізації стратегічних інтересів 

США щодо нових незалежних держав пострадянського простору в документі 

визначалася підтримка їх демократизації та економічного розвитку. Хоча, 

згідно з текстом Стратегії, економічна кооперація з боку США мала 

налагоджуватися не з усіма колишніми радянськими республіками, а тільки з 

державами Центральної та Східної Європи. Крім того, у ній зазначалося, що 

успіх демократичних реформ на території колишнього СРСР дозволяє США 

говорити про існування безпечнішого світу і це є найкращою відповіддю на 

агресивний націоналізм та етнічну ворожнечу, спричинену в пострадянських 

країнах закінченням холодної війни. Тому, відповідно до положень Стратегії, 

Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть демократичні зрушення у цих 

державах із «залізним терпінням» [224, с. 39]. Дані постулати дозволяють 

говорити про другорядну роль пострадянського простору у 

зовнішньополітичній стратегії США всередині 1990-х рр. Натомість, 

основний наголос у той період було зроблено на роззброєнні РФ та 

зменшенні як її ядерних арсеналів, так і арсеналів України, Білорусі та 

Казахстану, а також на збереженні та підтриманні стабільності на 

Європейському континенті у контексті вирішення конфлікту на Балканах 

[224, с. 35-39]. 
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Автор вважає за доцільне відзначити, що 1996 р. Державний 

департамент США також опублікував так званий «Балтійський план дій» – 

документ, котрий вперше зафіксував зобов’язання Сполучених Штатів щодо 

підтримки інтеграції держав Балтії до європейських та євроатлантичних 

інституцій [288, с. 139-140]. Хоча у його тесті не містилося вказівок щодо 

можливості набуття даними країнами членства в НАТО вже в найближчій 

перспективі, Балтійський план дій став першим сигналом підтримки їхнього 

вступу до Альянсу з боку США. Відповідно, вже 1997 р. Держдепартамент 

офіційно заявив про те, що США визнають членство в НАТО в якості 

провідної зовнішньополітичної цілі всіх трьох держав Балтії. Більше того, 

американське керівництво зобов’язувалося докласти всіх зусиль, щоб 

допомогти цим країнам якнайшвидше здійснити перетворення, необхідні для 

виконання вимог вступу до Альянсу [298].     

У даному контексті можемо констатувати, що Стратегія національної 

безпеки США «Залучення і розширення» прописувала доволі гнучкі і 

вибіркові зобов’язання цієї держави щодо міжнародних відносин, 

миротворчості та геополітики. Тобто, американські правлячі кола в черговий 

раз скорегували стратегічні плани країни, що давали можливість збереження 

«Рax Аmericana» (світового американського панування) і зміцнення впливу 

США в недалекому майбутньому новими, кооперативними                 

засобами [243, с. 47-48]. На практиці даний документ визначив специфіку 

глобальних і регіональних зовнішньополітичних дій уряду США в період, що 

характеризувався комплексним перехідним станом у всіх регіонах планети, 

включаючи пострадянський простір [77, с. 356]. 

Терористичні атаки, вчинені у США 11 вересня 2001 р., дали 

серйозний поштовх для переосмислення глобальних стратегічних пріоритетів 

цієї держави та визначення її національних інтересів у ключових регіонах 

світу. На документальному рівні дані зміни було закріплено в Стратегії 

національної безпеки Сполучених Штатів Америки, офіційно затвердженій 

президентом Дж. Бушем-молодшим 2002 р. [315, с. 1]. Основними 
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елементами так званої «Доктрини Буша» стали превентивне використання 

сили; принцип унілатералізму – можливості застосування Сполученими 

Штатами односторонніх дій (без залучення союзників і погодження 

визначених зовнішньополітичних акцій на рівні ООН) у разі загрози 

національним інтересам США; а також просування демократії за допомогою 

примусової зміни правлячих «антиамериканських» режимів [32, с. 112]. 

Новий зовнішньополітичний порядок денний адміністрації Дж. Буша 

означав перенесення основної уваги США на Афганістан та Близький Схід, у 

той час як пострадянський простір відходив у системі зовнішньополітичних 

пріоритетів на другий план. Відповідно, в структурі Державного 

департаменту було ліквідовано Офіс Спеціального радника Держсекретаря з 

нових незалежних держав, а за політику щодо 12 держав СНД тепер 

відповідали Бюро з європейських і євразійських справ та Бюро з південно- та 

центральноазійських справ. Відносини з пострадянськими державами 

розглядалися, перш за все, крізь призму налагодження антитерористичної 

співпраці (особливо США цікавила кооперація з Росією та країнами 

Центральної Азії, які мали надати свої авіабази і транзитну територію для 

військових вантажів, що прямували до Афганістану) [32, с. 113]. Заради 

цього США були готові не звертати увагу на порушення прав людини у 

цьому регіоні.  

Згідно з текстом Стратегії нацбезпеки США 2002 р., Росія визнавалася 

партнером Сполучених Штатів у війні з терором [315, с. 4]. Констатувалося, 

що РФ потенційно може вважатися великою державою, але переживає 

перехідний період і є слабкою, що обмежує можливості співробітництва з 

нею. Відповідно, США зобов’язувалися, як і раніше, підтримувати 

незалежність і стабільність держав колишнього Радянського Союзу, адже 

«процвітаюче та стабільне оточення сприятиме зміцненню бажання Росії на 

інтеграцію до Євроатлантичного співтовариства» [315, с. 30]. 

Підтримка незалежності пострадянських держав у контексті реалізації 

стратегічних пріоритетів США демонструвала невизнання будь-яких 
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«особливих прав» Росії на території колишнього СРСР. Однак, на думку 

автора, тимчасове зближення Росії та США під егідою боротьби з 

тероризмом допомогло російській державі уникнути критики і санкцій щодо 

втрат серед цивільного населення у Другій чеченській війні, а також 

розпочати поступовий наступ на суверенітет інших пострадянських країн 

після остаточного вирішення «чеченського» питання. 

На думку Т. Грехема, відновлення та підтримання статусу ключового 

гравця на теренах пострадянського простору є основним пріоритетом 

Російської Федерації, оскільки історично саме цей регіон дозволяв Росії 

набирати геополітичну вагу [251, с. 2]. Тому у політичному, економічному та 

військовому сенсах він залишається ключовим для гарантування безпеки та 

подальшого процвітання цієї держави в очах її еліти. Психологічно ж саме 

пострадянський простір є ядром формування самоідентичності Росії як 

великої держави, адже кожна суперпотуга повинна сконцентровувати у своїх 

руках силу та вплив, у першу чергу, на території сусідніх земель [251, с. 7].  

У свою чергу, Р. Каган зазначає, що бажання РФ поновити свої позиції на 

території колишнього СРСР повністю збігається з одвічними потребами 

великих держав – мати найбільший вплив у регіонах, які мають для них 

значення, та, в той самий час, обмежувати такий вплив на цих територіях із 

боку інших суперпотуг [263, с. 19]. 

Розуміючи сутність даного підходу, на початку ХХІ ст. США 

прагнули долучити до когорти західних держав якомога більшу кількість 

країн колишнього «соціалістичного табору». Відповідно, після приходу до 

влади Дж. Буш-молодший заявив про безапеляційну підтримку членства в 

НАТО для всіх європейських демократій, які прагнуть до цього та готові 

розділити відповідальність, що поширюється на учасників даної організації. 

Характерно, що дата вступу цих держав до Альянсу мала обговорюватися в 

рамках НАТО. Проте питання можливості чи неможливості їхнього 

приєднання до даної структури не повинні були обговорюватися взагалі 

[297].  
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Як результат, 2002 р. президент США підписав Акт консолідації 

свободи, положення якого пропагували подальше розширення НАТО та 

регламентували виділення 21 млн. дол. у якості військової допомоги 

державам Балтії [267, с. 741]. 21 листопада 2002 р. під час Саміту Альянсу в 

м. Прага сім країн-кандидатів на членство в НАТО – Болгарія, Естонія, 

Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія – отримали запрошення для 

початку переговорів з Організацією Північноатлантичного договору про 

членство. 26 березня 2003 р. підписано протоколи про приєднання 

запрошених кандидатів до Вашингтонського договору. Відповідно, вже 2004 

р. країни Балтії стали повноцінними членами НАТО та, як наслідок, офіційно 

приєдналися до «держав Заходу» [206]. 

Водночас, для країн пострадянського простору, що не скористалися 

нагодою стати членами НАТО і ЄС, геополітична ситуація суттєво 

погіршилася. Європейському Союзу знадобився час для того, щоб 

інтегрувати у свою структуру колишні відсталі держави соцтабору і серед 

його можновладців з’явилася втома від цього процесу. Нові кордони ЄС 

наблизилися до пострадянських країн, але вони скоріше перетворилися на 

рубежі розмежування, обмеживши торгівлю і рух населення між країнами 

Східної Європи та пострадянським простором. Для того, щоб не дратувати 

Російською Федерацію, згодом було фактично згорнуто процес розширення 

НАТО за рахунок членства в Альянсі прикордонних із нею країн. Отже, на 

думку автора, збільшення кількості членів НАТО і ЄС на початку 2000-х рр. 

негативно відобразилося на Україні та її перспективах євроантлантичної 

інтеграції.  

У свою чергу, щодо інших республік колишнього СРСР та Росії після 

2001 р. США починають оцінювати власну зовнішньополітичну стратегію з 

точки зору «мікропідходів» до її впровадження, адже в сенсі дотримання 

глобального балансу інтересів практично виокремлюють на території 

пострадянського простору три ключові субрегіони: Південний Кавказ, 

Центральну Азію та Східну Європу [270, с. 26-27]. При цьому, для 
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досягнення своїх цілей США застосовують нові інструменти впливу – від 

розвитку власних зв’язків із партнерами Росії та надання їм різного роду 

преференцій до прямого або опосередкованого примушування керівництва 

окремих країн і їх бізнесових структур до відмови від співробітництва з 

Російською Федерацією. Тобто, на пострадянському просторі США 

використовують увесь наявний у них арсенал зовнішньополітичного впливу, 

включаючи міжнародний авторитет, торговельно-економічний потенціал, 

інвестиційні та фінансово-кредитні ресурси, а також військові можливості і 

санкційні механізми [118]. 

На думку В. Батюка, розглядаючи політику США на пострадянському 

просторі, американські геополітичні інтереси слід оцінювати не тільки щодо 

регіону в цілому, а й щодо окремих країн даного ареалу [12, с. 14]. Тому 

можемо говорити про стратегічну роль згаданих субрегіонів (Південного 

Кавказу, Центральної Азії та Східної Європи) у зовнішній політиці 

Сполучених Штатів. Каталізатором геополітичної гри в районі Південного 

Кавказу для США виступає енергетична складова міжнародних відносин. 

Місце і роль нових незалежних держав у межах цього кооперативного 

сектору визначаються, по-перше, їх експортним потенціалом, а по-друге, 

транзитними потужностями, вибудуваними за маршрутом «Каспійський 

регіон – Європа – США» [6, с. 72]. Роль Центральноазійського регіону для 

Сполучених Штатів визначається його значенням в якості передового рубежу 

в боротьбі з тероризмом, нелегальною міграцією та наркотрафіком 

[117, с. 23].  

Однак, на думку автора, доцільніше було б розглядати 

зовнішньополітичну стратегію США на пострадянському просторі на 

початку 2000-х рр. із точки зору суб’єктного підходу, виділяючи кілька груп 

країн на основі їхніх позицій у трикутнику взаємодій «США – пострадянські 

держави – РФ». Беручи до уваги рівень інтенсивності відносин між США та 

новими незалежними державами, а також їхню роль для зовнішньої політики 

Сполучених Штатів, можна виокремити такі категорії країн пострадянського 
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простору в сенсі визначення їхньої вагомості в процесі реалізації 

зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів: 

1) «головні союзники РФ» – Білорусь, Вірменія, Казахстан; 

2) «потенційні союзники РФ» – Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, 

Туркменістан, Узбекистан; 

3) «країни демократичного вибору» – Грузія, Молдова, Україна. 

У контексті наведеного підходу першочергова увага США після зміни 

стратегічної парадигми почала приділятися державам третьої та (в контексті 

реалізації ситуативних завдань зовнішньої політики та секторальних 

інтересів) другої груп. На початку 2000-х рр. адміністрація США активно 

залучала країни пострадянського простору до антитерористичної діяльності, 

акцій щодо боротьби з організованою злочинністю та розповсюдженням 

наркотиків [119]. Відправною точкою в цьому процесі стала операція НАТО 

в Афганістані та створення Міжнародних сил сприяння безпеці  

(англ. – International Security Assistance Force – ISAF). Зокрема, до складу 

ISAF увійшли контингенти Грузії та України; Казахстан дозволив США 

транзит цивільних вантажів для військового контингенту ISAF та 

транспортування через свою територію в Афганістан вантажів країн НАТО; а 

Киргизстан та Таджикистан надали авіабази на своїй території для 

повітряного постачання контингенту ISAF в Афганістані та транзиту 

вантажів до цієї країни [86, с. 71]. 

Оскільки перед пострадянськими країнами все ще стояла задача 

проведення економічної модернізації і, зокрема, обрання тих моделей 

соціально-економічного розвитку, які б розв’язали її  в найбільш швидкий та 

ефективній спосіб, важливим аспектом зовнішньополітичної стратегії США 

на пострадянському просторі було сприяння залученню даних держав до 

глобального ринку [122, с. 40]. У принципі, для Сполучених Штатів 

економічна присутність завжди підкріплюється політичним контролем над 

важливими для них регіонами і країнами. Тому проекти економічної 

інтеграції у певному регіоні впливають на інтереси США 
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безпосередньо [6, с. 71]. Натомість, залучення акторів до глобальних 

економічних ініціатив дозволяє даній країні безпосередньо впливати на 

фінансово-економічну стабільність у всіх важливих для неї регіонах планети. 

Зосередження США переважно на Центральній Європі і Балканах у 

1990-х рр. призвело до нестачі матеріальних та концептуальних ресурсів, що 

могли б бути повноцінно задіяними на пострадянському просторі [193, с. 75]. 

Тому в Стратегії національної безпеки США 2002 р. проголошувалося 

бажання офіційного Вашингтона сприяти вступу Росії та інших країн СНД до 

Світової організації торгівлі, що мало допомогти в процесі розбудови у цих 

країнах «відкритої» ринкової економіки та зміцнити їх економічний 

потенціал [32, с. 114]. До речі, сьогодні серед пострадянських держав 

членство в СОТ мають Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 

Росія, Таджикистан, Україна, а також Естонія, Латвія і Литва. Азербайджан, 

Білорусь і Узбекистан співпрацюють із СОТ у статусі спостерігачів, а 

Туркменістан 2013 р. виступив з ініціативою щодо вступу до цієї глобальної 

економічної структури [32, с. 115]. 

На початку ХХІ ст. стратегічні пріоритети США також включили і 

енергетичний аспект. Зокрема, зросла зацікавленість Сполучених Штатів у 

транспортуванні нафтогазових ресурсів Каспійського моря до світового 

ринку у зв’язку з підвищенням світових цін на нафту і нестабільністю на 

Близькому Сході. Згідно зі Стратегією 2002 р., США зобов’язувалися 

зміцнювати свою енергетичну безпеку і процвітання глобальної економіки, 

взаємодіючи з союзниками, торговельними партнерами та виробниками 

енергоносіїв в інтересах розширення кола енергоресурсів, що поставляються 

на світовий ринок, особливо в Західній півкулі, Африці, Центральній Азії та 

Каспійському регіоні [315, c. 24]. Фактично США продовжували політику 

останніх років президентства У. Клінтона зі створення нового «Шовкового 

шляху», який мав би забезпечити безпосередній (в обхід Росії) доступ на 

світовий ринок для каспійської нафти як альтернативи енергоресурсам, що 

експортуються країнами Близького Сходу [33, с. 90].  
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У зв’язку з цим, офіційний Вашингтон змінює зовнішньополітичний 

курс щодо Азербайджану. Президентом Дж. Бушем-молодшим було схвалено 

рішення про призупинення дії 907-ї поправки Конгресу США до Акту про 

підтримку свободи, котра була прийнята ще 1992 р. Згідно з текстом 

поправки, Азербайджан характеризувався як держава, що порушує права 

людини, і звинувачувався в організації блокади та агресивного використання 

сили проти Вірменії та Нагірного Карабаху [46, с. 148-149]. Відповідно, 

змінивши статус Азербайджану в сенсі визначення рівня демократичного 

розвитку даної держави, Сполучені Штати отримали можливість заручитися 

підтримкою цієї країни у питанні ведення операції в Афганістані та 

можливість співпрацювати з нею в енергетичній сфері. 

Наступний етап еволюції зовнішньополітичної стратегії США мав 

місце під час другого терміну президентства Дж. Буша-молодшого (2004-

2008 рр.) й відзначився зміщенням державного курсу в бік реалізму. У цей 

період усе більше утверджувалася позиція прихильників жорсткої політики 

щодо Росії, котрі критикували останню за незадовільний стан демократії та 

тиск на сусідні країни, а також вважали, що інтереси РФ не мають впливати 

на політику США щодо пострадянських держав [32, с. 114]. Згідно з 

положеннями Стратегії національної безпеки США 2006 р., Сполучені Штати 

зобов’язувалися заохочувати Росію поважати цінності свободи і демократії, а 

також закликали її не заважати справі свободи і демократії у сусідніх із нею 

регіонах [283, с. 39]. Тобто, російському керівництву знову давали зрозуміти, 

що США не визнають наявності «сфери впливу» Росії в СНД і її права 

втручатися у внутрішні справи пострадянських держав. Автор вважає, що у 

свою чергу, Російська Федерація почала звинувачувати США в експорті 

«кольорових революцій», покликаних принести західні цінності на 

пострадянський простір і нівелювати вплив на ньому Росії.  

Поряд із необхідністю відстоювати безпеку американського народу, 

Стратегія наголошувала на потребі у реалізації таких пріоритетів як захист 

свободи, демократії і людської гідності в усьому світі; пропагування свободи 
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як альтернативи тиранії і відчаю; недопущення розповсюдження небезпечних 

озброєнь; налагодження стабільних та кооперативних відносин із головними 

потугами світу; підтримка економічного розвитку з наголосом на відповідних 

зусиллях щодо сприяння реформам і результативності. Основними засобами 

для втілення цих завдань було названо відмову від ізоляціонізму і 

протекціонізму як таких, що призводять до зростання кількості викликів і 

втрати можливостей; курс на лідерство як альтернативу ізоляціонізму; 

реалізацію такої мети як упровадження вільної і чесної торгівлі та відкритих 

ринків на противагу протекціонізму; формування нового світу; вплив на події 

замість спостереження за ними [152, с. 7]. 

У рамках посилення «акценту демократизації» у зовнішньополітичній 

стратегії США 2006 р. починає впроваджуватися так звана «трансформаційна 

дипломатія». Основною метою імплементації даного підходу було визначено 

співпрацю з партнерами в усьому світі для створення та підтримання 

демократичних, добре керованих держав [299]. Основним об’єктом впливу 

«трансформаційної дипломатії» мали стати країни з недемократичними 

режимами, передусім ісламського світу. Однак, за ініціативою Державного 

секретаря США К. Райс, даний підхід, викладений в однойменному 

Стратегічному плані Держдепартаменту на 2007-2012 рр., стосувався 

водночас і пострадянських держав. Особлива увага приділялася роботі з 

демократичними режимами, котрі почали з’являтися на пострадянському 

просторі у результаті революційних змін. Згідно з документом, США 

прагнули до консолідації нових демократій у Грузії, Молдові та Україні задля 

боротьби з корупцією та сприяння економічним реформам. Оскільки ці 

країни покінчили зі своїм радянським минулим і наблизитися до 

європейських та євроатлантичних інституцій, США вважали за необхідне 

продовжувати надавати їм свою підтримку, заохочення і технічні 

консультації [239, с. 48]. 

Отже, як зазначає М. Рижков, оновлена зовнішньополітична стратегія 

Дж. Буша-молодшого концептуально є продовженням наступальної стратегії 
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демократизації світу, презентованої на регіональному рівні його 

попередником У. Клінтоном. За часів правління 43-го американського 

президента цій стратегії було надано глобальних вимірів, а весь потенціал 

Американської держави мав використовуватися для завдання поразки 

учасникам так званої «Вісі зла», що становили найбільшу загрозу 

національним інтересам США, глобальній стабільності і миру в формі 

міжнародного тероризму [152, с. 18]. У контексті нашого дослідження маємо 

відзначити, що такий підхід стосувався і Росії, адже її агресивна політика та 

бажання відновлення статусу великої держави безпосередньо загрожувала 

демократизації та розвитку всього пострадянського простору. 

Проте, не зважаючи на пропагування активних зовнішньополітичних 

кроків щодо демократизації держав пострадянського простору й підтримки 

безпеки та стабільності в регіоні, 2008 р. США змінюють стратегічні засади 

своєї зовнішньої політики. З приходом на президентську посаду Б. Обами 

відбулася переорієнтація зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів 

на інтеграційний напрям розвитку міжнародних відносин. У першу чергу, це 

стосувалося Росії і пострадянських країн, адже щодо цих акторів почала 

застосовуватися стратегія «залучення». Такий підхід передбачав діалог як із 

РФ, так і з іншими державами регіону за збереження конкурентного 

характеру російсько-американських відносин [20, с. 69-70]. 

Проголосивши «перезавантаження» двосторонніх відносин із Росією, 

адміністрація Б. Обами зіштовхнулася з необхідністю перегляду механізмів 

взаємодії із країнами, які вважалися пріоритетними для РФ у сенсі 

поширення на них російського впливу. Дані зміни зовнішньополітичної 

стратегії США відбулися на тлі трансформації міжнародних відносин у 

різних регіонах світу, включаючи і пострадянський простір. Відтак, США 

почали застосовувати принцип вибірковості під час залучення 

пострадянських держав до різних сфер співпраці. 

У зв’язку з необхідністю завершення військової кампанії Сполучених 

Штатів Америки в Афганістані, для них першорядного значення набуває 
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Центральна Азія [20, с. 70]. На той час керівництво США розуміло, що 

спроби форсованої демократизації країн регіону можуть негативно 

позначитися на військово-політичній ситуації у прикордонному з ними 

Афганістані [88, с. 48]. Відповідно, американська влада схиляється до 

необхідності підтримки партнерських відносин із державами Центральної 

Азії, лише формально продовжуючи критикувати окремі випадки порушення 

прав людини у регіоні. Більше того, 2011 р. США представляють плани щодо 

залучення Афганістану і суміжних країн Центральної Азії до створення 

єдиного економічного простору, таким чином намагаючись втілити ідею 

відновлення нового «Шовкового шляху» [260, с. 360; 296]. Можливість 

запрошення до участі в проекті Росії свідчила про те, що адміністрація 

Б. Обами була зацікавлена у взаємодії з офіційною Москвою у Центральній 

Азії [226].  

Про відсторонення Б. Обами від процесів вибудовування нової 

системи регіональних відносин на пострадянському просторі також свідчила 

стримана реакція США на російсько-грузинський конфлікт 2008 р. 

Абстрагувавшись від безпосередньої участі у його вирішенні на останньому 

етапі правління Дж.Буша-молодшого, США доби правління Б.Обами 

обмежилися формальним засудженням дій російських військ на території 

Грузії та надали ЄС пріоритетну роль у врегулюванні цього протистояння. 

Надалі американська адміністрація відмовилася від попередньої політики 

безапеляційної підтримки вступу Грузії та України до НАТО. На той час 

Сполучені Штати мали на меті сформувати такі позитивні 

зовнішньополітичні та внутрішньополітичні умови, за яких плани дій щодо 

членства в Альянсі могли б бути згодом надані обом країнам, однак 

конкретні терміни  не були повідомлені ні Грузії, ні Україні [55, с. 90]. 

Відповідно, у схваленій 2010 р. Стратегії національної безпеки США 

пріоритетними вважалися кооперативні відносини та співпраця в усіх 

регіонах світу, але в рамках пострадянського простору співробітництво з 

окремими акторами мало встановлюватися з застереженням щодо особливої 
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російської позиції. Документ містив положення щодо необхідності 

налагодження стабільних, змістовних і багатовимірних відносин США з 

Росією, котрі базувалися б на взаємних інтересах сторін. Єдина згадка про 

країни пострадянського простору стосувалася підтримки суверенітету та 

територіальної цілісності сусідів РФ із боку США під час налагодження 

співробітництва з Росією, як із відповідальним партнером у Європі й Азії 

[284, с. 44]. 

Надалі пострадянські країни стали об’єктом уваги з боку 

американського керівництва лише 2013 р., коли Грузія, Молдова та Україна 

мали підписати угоди про асоціацію з ЄС під час Саміту Східного 

партнерства у м. Вільнюс протягом 28-29 листопада 2013 р. [208]. У якості 

основного завдання зовнішньої політики США на пострадянському просторі 

визначалася необхідність утвердження демократичних цінностей та 

лібералізація економіки країн регіону. Ключова роль у даному процесі 

відводилася ЄС і міжнародним фінансовим інституціям – МВФ і СОТ.  

Відповідно, Стратегія національної безпеки США 2015 р. 

концентрувалася на питаннях економічної стабільності цієї держави, 

розбудові потенціалу G20 та необхідності поглиблення фінансово-

економічної кооперації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Окремі згадки 

про потребу у продовженні застосування санкцій щодо РФ у контексті 

порушення нею суверенітету та територіальної цілісності України в 

документі супроводжувалися положеннями стосовно важливості дотримання 

міжнародних норм і принципів, закріплених у світі по завершенню «холодної 

війни» [285, с. 10]. США зобов’язувалися забезпечити свою динамічну 

присутність у Центральній та Східній Європі для того, щоб зупинити 

подальшу агресію Росії на цих територіях [285, с. 25]. Натомість, у документі 

відсутні положення щодо стратегічного курсу Сполучених Штатів на 

пострадянському просторі: офіційний Вашингтон продовжував 

використовувати вибірковий підхід під час налагодження співробітництва з 

колишніми республіками СРСР. Стратегія наголошувала на зобов’язаннях 
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США підтримувати Грузію, Молдову та Україну у процесі їх взаємодії зі 

Сполученими Штатами та НАТО, а також сприяти посиленню їх оборонного 

потенціалу, однак не містила жодних згадок про інші держави чи субрегіони 

пострадянського простору [285, с. 25]. 

Отже, як зазначає М. Дорошко, аналіз основних тенденцій політики 

США на пострадянському просторі у контексті реалізації курсу на 

«перезавантаження» американсько-російських міждержавних відносин 

доводить, що за час президентства Б. Обами відбувся фактичний вихід США 

з пострадянського простору, що створило сприятливі умови для реалізації 

пріоритетного зовнішньополітичного завдання РФ – перетворення території 

держав СНД на виключно російську сферу впливу. Тому, на думку автора, 

можемо констатувати відсутність цілісної зовнішньополітичної стратегії 

США у регіоні в період перебування при владі Б. Обами [53, c. 101]. 

Зайнявши президентську посаду в 2017 р., Д. Трамп мав 

трансформувати зовнішньополітичну стратегію США за умов, коли Росія 

почала відновлювати домінування на всьому пострадянському просторі, а 

також намагалася здійснювати вплив на окремі країни Європи [170, с. 3]. 

Відповідно, в схваленій 2017 р. Стратегії національної безпеки США 

наголошується, що вторгнення Росії до Грузії та України продемонстрували 

готовність РФ порушувати суверенітет держав у Європейському  

регіоні [286, с. 47]. Тому США співпрацюватимуть з європейськими 

партнерами задля того, щоб протистояти підривним акціям та агресії Росії, а 

також загрозам, які надходять від Північної Кореї та Ірану [286, с. 48]. 

На думку автора, у зв’язку з цим можна виділити кілька стратегічних 

пріоритетів США на пострадянському просторі, реалізація яких узгоджується 

з основними завданнями глобальної зовнішньополітичної стратегії цієї 

держави на сучасному етапі: 

1) усунення безпекових загроз чи зведення їх до мінімуму за наявності 

відкритих збройних чи «заморожених» конфліктів; 
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2) забезпечення надійних поставок нафти та природного газу з Центральної 

Азії і Каспію до США та європейських держав в обхід Росії; будівництво 

мережі трубопроводів, які дозволили б зруйнувати російську монополію 

на постачання енергоресурсів до країн Європи та доставляти наявні на 

території пострадянського простору вуглеводні ресурси на світові ринки 

без тиску й загроз зривів таких постачань із боку Росії; 

3) зменшення геополітичного впливу Росії та Китаю на країни регіону; 

4) сприяння демократичним і ринковим перетворенням на пострадянському 

просторі. 
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2.2. Еволюція стратегічних інтересів США щодо України 

 

Починаючи з 1991 р., зовнішньополітична стратегія США була 

спрямована на забезпечення лідерства на території нових, раніше 

«прорадянських» регіонів. Однак, цей результат досягався поетапно, 

оскільки, по-перше, будь-яка зовнішньополітична діяльність США у межах 

пострадянського простору мала узгоджуватися з позиціями Росії та її 

інтересами щодо тієї чи іншої країни, а, по-друге, ці актори також ситуативно 

змінювали свої зовнішньополітичні пріоритети як у регіоні, так і у 

глобальному вимірі після проведення виборів і ротації політичної еліти. 

Отже, еволюція стратегічних інтересів Сполучених Штатів щодо України 

відбувалася з урахуванням згаданих аспектів розвитку міжнародних відносин 

по завершенню холодної війни. 

Розробляючи американську геостратегію щодо Євразії, 

З. Бжезинський виділив дві важливі категорії країн: геостратегічні дійові 

особи і геополітичні центри. Активними геостратегічними дійовими особами 

він вважав держави, які мають здатність і національну волю здійснювати 

вплив на розвиток суб’єктів за межами власних кордонів задля того, щоб 

змінити існуюче геополітичне становище. Вони схильні до непостійності з 

геополітичної точки зору і критично оцінюють рівень американської міці; 

визначають межі, в яких їх інтереси збігаються з американськими цілями чи 

суперечать їм, а після цього формують власні завдання, які можуть 

узгоджуватися з американською політикою або ж бути цілком 

антагоністичними щодо неї [15, с. 40]. Геополітичні центри – це держави, 

значення яких визначається не завдяки рівню їх сили, а з урахуванням їх 

потенційної вразливості до дій геостратегічних дійових осіб. Як правило, 

геополітичні центри визначаються з урахуванням їх географічного 

положення, яке інколи надає їм особливу роль завдяки контролю над 

доступом до важливих районів або використання можливості відмовити 

значимим геостратегічним дійовим особам у отриманні певних ресурсів чи 
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геополітичної вигоди. Такі країни можуть також діяти як «щит» для держави 

або навіть регіону, що має життєво важливе значення на геополітичній арені 

[15, с. 41]. 

Як результат, оцінюючи геополітичну вагу окремих країн із точки 

зору їхнього впливу на процес вироблення геостратегії США, З. Бжезинський 

виділив п’ять геостратегічних дійових осіб (Францію, Німеччину, Росію, 

Китай та Індію) і п’ять геополітичних центрів, до когорти яких, окрім 

Азербайджану, Південної Кореї, Туреччини та Ірану, також була включена 

Україна [15, с. 41]. 

Оскільки після розпаду СРСР США намагалися утримати глобальне 

лідерство, американське керівництво під час вибудовування 

зовнішньополітичної стратегії виходило з чіткого розуміння тієї ключової 

ролі, яку ця наддержава відіграє у системі політичних, економічних, науково-

технологічних та військово-політичних координат нинішнього світу. Отже, 

геостратегічне значення України для Сполучених Штатів еволюціонувало з 

урахуванням особливостей внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації в 

обох країнах та міжнародної ситуації у цілому [156, с. 35]. 

Одразу ж після розпаду біполярної системи міжнародних відносин 

США робили ставку на послаблення позицій Росії у світі, сподіваючись на те, 

що політичні та економічні реформи в цій країні дозволять включити її до 

табору демократичних держав і, відтак, РФ дотримуватиметься встановлених 

Заходом законів світової політики та втратить вплив у зоні своїх 

«пріоритетних інтересів» [59]. Тому, незважаючи на інтенсивні двосторонні 

контакти між Україною та США, останні спочатку виявляли недостатнє 

розуміння та усвідомлення нових політичних реалій, що сформувалися в 

Європі після розпаду Радянського Союзу. Американській адміністрації була 

властива інерція сприйняття відносин з Україною крізь призму 

кооперативної взаємодії з Росією. Водночас, наголошуючи на необхідності 

позбавлення України ядерного арсеналу, проросійські кола у Сполучених 

Штатах розглядали її як потенційну загрозу безпеці цієї держави, 
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переконуючи керівництво США в тому, що українська державність – лише 

тимчасове явище [204, с. 19]. 

Однак, посилюючи тиск на Україну з метою змусити її ліквідувати 

арсенали ядерної зброї, США починають переоцінювати стратегічну 

важливість нових незалежних держав і, таким чином, усвідомлювати 

необхідність визнання державної незалежності України, встановлення з нею 

повномасштабних міждержавних відносин та перетворення її на одного з 

суб’єктів американської зовнішньополітичної стратегії [156, с. 35]. Так, на 

думку Ч. Тіллі, умовою виникнення і функціонування суверенних держав є 

не лише монополізація влади в межах виразно окресленої території, а й 

визнання права на подібну монополію з боку аналогічних монополістів за 

межами їхньої території і з боку різних політичних акторів усередині 

згаданого простору [316, с. 160-171]. У цьому контексті для України 

принциповими були зовнішньополітичні відносини, які мали визначати 

вектори формування і розвитку держави: по суті, взаємини з акторами, котрі 

на той час могли вплинути на формування постмодерної системи 

міжнародних відносин після розпаду СРСР. Ч. Тіллі звертав увагу на те, що 

приєднання держав до міжнародних систем не просто зводиться до їх 

визнання з боку інших суверенів, а й впливає на процеси державного 

будівництва під час розбудови нових учасників міжнародних систем і на 

трансформацію їхніх старих елементів, адже механізм формування системи 

держав істотно обмежує можливості включення до неї суб’єктів, які стали на 

шлях державного будівництва пізніше [316, с. 178]. 

Убачаючи необхідність приєднання України до глобального 

«демократичного табору», першочергово США наполягали на ратифікації 

нею Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1), 

а також на її приєднанні до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

[204, с. 19]. 

Договір про СНО-1 між СРСР і США був підписаний 31 липня 1991 р. 

Договором передбачалося, що протягом семи років після набрання ним 
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чинності обидві сторони зменшать кількість своїх ядерних боєзарядів до 

6 000 одиниць (на момент підписання документа Радянський Союз мав 

10 271 ядерний боєзаряд, а США – 10 371). Однак, держави не встигли 

ратифікувати документ, оскільки 26 грудня 1991 р. СРСР припинив своє 

існування, а в світовому політичному просторі почали діяти нові «ядерні» 

гравці, на території яких залишилася ядерна зброя колишнього Радянського 

Союзу, – Білорусь, Казахстан, Росія та Україна [137, с. 108]. З точки зору 

О. Потєхіна, мета США у сфері контролю над ядерними озброєннями 

колишнього СРСР полягала в тому, щоб змусити Казахстан, Білорусь і 

Україну стати без’ядерними державами, вивести з їх територій тактичну й 

стратегічну ядерну зброю і надати їм можливість самим розробити 

процедуру та механізми реалізації Договору СНО-1 [135, с. 102]. Відповідно, 

23 травня 1992 р. США, Росія, Україна, Казахстан і Білорусь підписали 

Лісабонський протокол, згідно з яким Україна, Казахстан і Білорусь разом із 

Росією і США ставали учасниками Договору про СНО-1. Згідно зі ст. V 

цього документа, Україна, Білорусь і Казахстан повинні були приєднатися до 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави-учасниці, що не 

володіють ядерною зброєю [147]. Відповідно, 16 листопада 1994 р. Верховна 

Рада прийняла рішення про приєднання України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї на зазначених умовах [143]. 

Зважаючи на це, первинно США вибудовували свою 

зовнішньополітичну стратегію щодо України з урахуванням необхідності її 

ядерного роззброєння. У Стратегії національної безпеки США 1993 р. 

відзначалося, що на території колишнього Радянського Союзу Сполучені 

Штати продовжуватимуть заохочувати та підтримувати централізований 

контроль над ядерним озброєнням, здійснюватимуть тиск на пострадянські 

республіки з метою якнайшвидшої імплементації ними положень ДНЯЗ та 

допоможуть скоротити їхні ядерні арсенали. При цьому, США заявили про 

бажання встановити відносини поглибленого партнерства з Україною, 

Білоруссю та Казахстаном, які погодилися виконувати положення ДНЯЗ як 
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неядерні держави. Сполучені Штати також зобов’язувалися допомогти 

колишнім радянським республікам у процесі встановлення ефективного 

цивільного контролю над військовою сферою [282, с. 19]. 

Оскільки українське керівництво погоджувалося на дані умови й 

активно співпрацювало зі США в питаннях денуклеаризації території 

держави, до кінця 1993 р. президент У. Клінтон почав змінювати підхід 

американської адміністрації до України. В українсько-американських 

відносинах розпочалася «відлига», що також була частково викликана 

посиленням антидемократичних тенденцій у Росії. Перспектива тісного 

співробітництва з Росією для США ставала все меншою, адже попереднє 

партнерство з цією країною ґрунтувалося на тимчасовому співпаданні 

«ядерних» інтересів акторів. Надалі адміністрація У. Клінтона все частіше 

починає розглядати Росію як потенційну, а інколи й реальну загрозу 

національним інтересам США: протистояння з РФ у питаннях розширення 

ЄС і НАТО на Схід знову перетворили цю країну на повноцінного опонента 

США в Європі і на території пострадянського простору [156, с. 35]. 

5 грудня 1994 р. у м. Будапешт Україна, США, Велика Британія та 

Російська Федерація підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з 

приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

[104]. Зазначені «гаранти» підтвердили в документі їх зобов’язання 

утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної 

цілісності чи політичної незалежності України; не застосовувати щодо неї 

ядерну зброю; а також поважати незалежність, суверенітет і міжнародні 

кордони України згідно з принципами Заключного акта НБСЄ 1975 р. [104]. 

Цей факт підтверджує те, що завдання ядерного роззброєння України 

були лише частиною загального плану США з досягнення безпеки в Європі 

та закріплення на її території нового статус-кво – по суті, легітимізації 

функціонування України та інших нових незалежних держав як повноцінних 

суб’єктів світової політики. Позбавлення України ядерної зброї, на думку 

С. К. Пайфера, було лише одним пріоритетом США, а інші останні 
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реалізували за рахунок підтримки у цій країні демократичних реформ та 

економічного розвитку. Сполучені Штати прагнули перетворити Україну на 

стабільну, незалежну, демократичну державу, що розвиває ринкову 

економіку та зміцнює зв’язки із Заходом. Задля цього офіційний Вашингтон 

почав нарощувати контакти з Києвом та підтримувати його інтеграцію до 

євроатлантичної спільноти [265]. 

Із точки зору С. Андрущенко, у першій половині 1990-х рр. США 

були зацікавлені у прийнятті України до Євросоюзу та НАТО й остаточному 

закріпленні меж їхньої сфери впливу в Європі. Власне процеси розширення 

як Євросоюзу, так і Північноатлантичного альянсу виступали вагомими 

чинниками забезпечення інтересів у сфері стратегічної безпеки США, ЄС та 

Росії. Україна була доволі важливим об’єктом у зовнішній політиці цих 

суб’єктів, адже одночасно відігравала роль найближчого сусіда на східній 

периферії ЄС, була східним флангом «зони відповідальності» НАТО та 

центральною складовою реінтеграційних проектів на пострадянському 

просторі з точки зору Росії [6, с. 70]. 

Залучивши Україну до Програми НАТО «Партнерство заради миру», 

офіційний Вашингтон дещо трансформував українські зовнішньополітичні 

пріоритети, перемістивши їх із пострадянського простору та РФ на Захід. 

Тому, відповідно до Стратегії національної безпеки США 1996 р. «Залучення 

і розширення», Сполучені Штати зобов’язувалися розширювати глобальний 

ареал демократії задля дотримання інтересів їхніх громадян шляхом 

підтримки відповідних реформ в Україні та інших нових незалежних 

державах, що з’явилися на території колишнього СРСР, а також надання 

пакету повномасштабної допомоги офіційному Києву [224, с. 8; 12].  

У документі наголошувалося, що інтенсивне співробітництво США з 

Україною дозволило останній стати на шлях економічних реформ, які є 

надзвичайно важливими для її довготривалої стабільності [224, с. 32].  

Однак, зосередження уваги США та НАТО на Балканах, а також 

поступове відхилення українського керівництва від курсу демократичних 
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реформ у другій половині 1990-х рр. знизили стратегічну важливість України 

для офіційного Вашингтона. Цей «період байдужості» США щодо України 

тривав до 2001 р., коли нова адміністрація президента Дж. Буша-молодшого 

змінила ключові зовнішньополітичні пріоритети Сполучених Штатів на 

світовій арені [156, с. 36]. Зростання авторитаризму режиму Л. Кучми, поява 

олігархічної системи, частина учасників якої заробляла значні кошти завдяки 

економічним контактам з Росією, а також проблеми з дотриманням прав і 

свобод людини відштовхнули від України весь західний світ, серед якого 

були і США. 

Після 11 вересня 2001 р. США підтвердили свій вибір на користь 

формування однополярного світу. Створення нового світового порядку 

поставило перед цією державою проблему вироблення відповідної 

зовнішньополітичної стратегії, ключові постулати якої були відображені 

2002 р. у так званій «Доктрині Буша» – новій Стратегії національної безпеки 

США [315]. 

Керуючись необхідністю утримання позицій єдиної наддержави, 

США пропагували можливість одностороннього розширення своєї 

присутності в усіх регіонах світу. Відтак, адміністрацією Дж. Буша-

молодшого почала проводитися політика перетворення Сполучених Штатів 

на актора, що володіє глобальною геополітичною ініціативою. Це означало, 

що США повинні були отримати можливість визначати майбутній розвиток 

будь-якої країни чи, за необхідності, цілого регіону, користуючись 

підтримкою різних держав світу в процесі боротьби з тероризмом та 

становлення демократії. Дана стратегія «довготривалого залучення» стала 

основою Доктрини Буша-молодшого, де-факто відвівши Україні вагому роль 

під час глобальної боротьби з тероризмом [32, с. 112]. 

Важливість участі України в антитерористичних операціях під егідою 

США та НАТО значно переважала політичний ефект, спричинений 

функціонуванням відверто «недосконалих» демократичних інститутів у 

Україні. Відповідно, після початку глобальної війни з терором 
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спостерігається трансформація зовнішньополітичної стратегії США щодо 

України [192, с. 34]. Знаходячись на перетині провідних цивілізаційних та 

геополітичних маршрутів, Україна мала вагоме значення для Сполучених 

Штатів, отримавши, за словами З. Бжезинського, статус геополітичного 

каталізатора [17, с. 79]. Саме існування самостійної Української держави 

допомагало, на його думку, трансформувати Росію, що було закономірним у 

контексті стратегічної необхідності Сполучених Штатів установити з Росією 

партнерські відносини задля спільної боротьби з терористичною загрозою 

[16, с. 123]. 

Відповідно до тексту Стратегії національної безпеки США 2006 р., 

саме стабільність та процвітання сусідніх із Росією країн могли б стати 

основою для поглиблення відносин між РФ та США. Проте така стабільність 

залишатиметься ілюзорною доти, доки в державах регіону не буде 

встановлено ефективне демократичне управління [283, с. 39]. Тому в 

документі підкреслюється, що так звані «кольорові революції» в Грузії, 

Україні та Киргизстані були доволі обнадійливими в контексті поширення 

простору свободи на території Євразії [283, с. 2]. США зобов’язувалися 

продовжувати співробітництво з Росією, Україною та Казахстаном із метою 

впровадження даними державами ринкових реформ, необхідних для вступу 

до СОТ [283, с. 28]. Крім того, наголошувалося на важливості встановлення 

партнерських відносин між Україною, РФ і НАТО. Згідно з документом, 

двері Альянсу мали залишатися відчиненими для тих країн, котрі прагнуть 

набути членство у цій організації та відповідатимуть усім її  

стандартам [283, с. 38]. 

Даний підхід став підґрунтям для зовнішньополітичної стратегії США 

щодо України після приходу до влади в цій державі 2008 р. Б. Обами. 

Основною метою пропагованого ним «перезавантаження» відносин між 

США та РФ у стратегічному сенсі стало включення Росії до однополярної 

системи міжнародних відносин на чолі зі Сполученими Штатами та її 

трансформація у так звану «кооперативну потугу». Відповідно, 
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«кооперативне залучення» держав різних регіонів світу до співпраці зі США 

надалі виявилося ключовим елементом нової Стратегії національної безпеки 

США 2010 р. [287, с. 15]. 

Хоча, враховуючи зміну влади в Україні 2010 р. та відмову 

вітчизняного керівництва від більшості попередніх демократичних 

напрацювань, спостерігалося певне зменшення інтересу США до 

співробітництва з офіційним Києвом. Відсутність чіткої та послідовної 

зовнішньої і внутрішньої політики України, а також фактичний розподіл 

українського суспільства на дві частини (західну та східну) створили 

передумови для розколу країни. Про це яскраво свідчить безпрецедентне 

посилення у той період російського тиску на Україну (політичного, 

економічного та інформаційного) та повне зосередження Заходу на 

розв’язанні власних проблем, викликаних світовою фінансово-економічною 

кризою [34]. Зважаючи на зміну зовнішньополітичних пріоритетів і зміщення 

стратегічних інтересів США з Європейського континенту до інших ареалів, 

Україна опинилася поза групою пріоритетних партнерів Сполучених Штатів 

в Європі. За таких умов українській владі доводилося докладати максимум 

зусиль для того, щоб утримати партнерство зі США хоча б на досягнутому у 

попередній період рівні [186, с. 11]. 

Анексія Криму Російською Федерацією та початок неоголошеної 

війни на Донбасі 2014 р. розпочали новий етап взаємовідносин України та 

США. Проте, не дивлячись на підтримку демократичних зрушень в Україні 

та дипломатичного протистояння Сполучених Штатів і РФ щодо 

«українського питання», офіційний Вашингтон не наважувався на рішучі 

кроки: зовнішня політика Б. Обами концентрувалася на місії США в 

Афганістані, котра мала офіційно завершитися 31 грудня 2014 р., адже саме 

діяльність на цьому напрямі стала причиною критичного ставлення до 

адміністрації американського президента не тільки з боку опозиції, а й 

населення країни. 
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Відповідно, після анексії РФ Кримського півострова та початку 

збройної агресії на Донбасі, президент США Б. Обама одразу ж означив 

стратегічні інтереси своєї держави в процесі вирішення даного конфлікту. 

Основною для політики США в Україні стала теза, згідно з якою Україна 

знаходиться в зоні «пріоритетних інтересів» Росії настільки, наскільки не 

становить інтерес для США, а тому останні мають чітко усвідомлювати, за 

що хочуть вступати у війну [290]. По суті, керівництво Сполучених Штатів 

уважало РФ регіональним гравцем, котрий може становити загрозу виключно 

для своїх безпосередніх сусідів, а тому не спроможний створювати небезпеку 

для США [326]. Більше того, представники американської влади 

продовжували заявляти, що бажають перетворити Європу на мирний і 

процвітаючий регіон, а тому намагатимуться налагодити конструктивну 

співпрацю з Росією, щоб досягти цієї мети [287, с. 14]. 

У відповідь на заклики української сторони щодо виконання США 

їхніх зобов’язань стосовно гарантування безпеки України відповідно до 

положень Будапештського меморандуму, Сполучені Штати наголошували на 

необхідності проводити консультації за участю США, Великої Британії та 

РФ унаслідок виникнення ситуації, коли обов’язки сторін за Меморандумом 

ставляться під сумнів. Проте російська сторона проігнорувала багатосторонні 

консультації щодо необхідності дотримання положень Будапештського 

меморандуму, скликані іншими підписантами документа 5 березня 2014 р. у 

м. Париж [61]. Відповідно, офіційний Вашингтон в односторонньому 

порядку зобов’язувався продовжувати підтримувати суверенітет та 

територіальну цілісність України, високо оцінюючи утримання української 

влади від кроків, які могли б призвести до ескалації ситуації [62]. 

Заявляючи про те, що постійне порушення Росією суверенітету та 

територіальної цілісності України може погіршити міжнародне становище 

РФ і призвести до серйозніших політичних та економічних наслідків, США 

фактично відмовлялися від будь-яких зобов’язань щодо прямого захисту 

української території. Така позиція спиралася на те, що, згідно з нормами 
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міжнародного права, Будапештський меморандум не є юридично 

обов’язковим документом: його положення є декларативними, а тому не 

накладають на підписантів зобов’язань, невиконання яких могло б призвести 

до міжнародно-правових наслідків чи застосування щодо них санкційного 

режиму. 

Із точки зору офіційного Києва, невиконання гарантій безпеки 

України підписантами Будапештського меморандуму 1994 р. мало 

компенсуватися засобами політичного, дипломатичного та економічного 

тиску на державу-агресора з метою відновлення докризового 

стану [173, с. 19]. Відповідно, на нашу думку, перехід Російської Федерації 

до фактично прямої конфронтації із Заходом після її збройної агресії проти 

України не міг не викликати активізацію та посилення жорсткості і 

масштабності міжнародної політики США зі стримування режиму 

президента РФ В. Путіна. Як результат, зовнішня політика США поступово 

почала набувати нового стратегічного виміру, включаючи як здійснення 

політико-економічного тиску на Росію, так і проведення цілеспрямованих 

заходів із міжнародної ізоляції РФ [118]. 

Україна стала найслабшим місцем зовнішньої та внутрішньої 

політики Росії [113]. На думку З. Бжезинського, будь-які спроби Російської 

Федерації ізолювати і знову підкорити Україну за допомогою створення 

оплоту РФ у Криму чи на Донбасі повинні розглядатися як привід для 

масштабної допомоги офіційному Києву з боку США [228]. Адже експансія 

РФ сьогодні – це безперервний багатолінійний процес, націлений на безліч 

об’єктів, який внаслідок зіткнення інтересів щодо них може породити цілий 

комплекс різнопланових регіональних конфліктів [99, с. 3]. Причому, 

агресивна політика Росії не обмежується військовим втручанням, а має низку 

інших вимірів – інформаційний, культурно-цивілізаційний, релігійний, 

етнорелігійний, політичний і економічний. Це призводить до того, що 

російська територіальна експансія вже не має східчастого й 
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односпрямованого характеру, а націлена на ширший, регіональний, 

географічний ареал. 

На думку Г. Перепелиці, під впливом російсько-української війни 

відбулися кардинальні зміни у відносинах між Заходом і Росією. Це 

протистояння впливатиме на переформатування геополітичного ландшафту 

всієї Європи і позначиться на геополітичному становищі країн Східної 

Європи, оскільки стратегічно ця війна виходить за межі території Донбасу і 

навіть не обмежується простором України. Вона ведеться по всьому східному 

флангу НАТО [127, с. 783]. Отже, в стратегічному вимірі для США важливо, 

щоб Україна змогла стабілізуватися як потужна незалежна держава Східної 

Європи. Це сприятиме становленню режиму безпеки на території всього 

Європейського регіону й, у свою чергу, зміцнить надії на еволюцію самої РФ 

як демократичної правової держави. Тому закономірно, що важливим 

компонентом зовнішньополітичної стратегії США в Європі поступово почала 

ставати підтримка економічної і політичної консолідації України в процесі її 

протистояння з РФ [183, с. 368]. 

США наполягали на тому, що будь-якою ціною бажають уникнути 

конфронтації з Росією. Водночас, при цьому наголошувалося, що, в разі 

відмови РФ від деескалації ситуації в Україні, США та їхні партнери 

продовжать розширювати антиросійські санкції задля того, щоб ізолювати 

РФ у політичному, дипломатичному й економічному сенсах [271]. Дійсно, 

заморозивши інвестиційне та військове співробітництво з Росією і 

скасувавши двосторонні переговори й планування конференцій 4 березня 

2014 р., Сполучені Штати розпочали тривале геополітичне змагання з РФ. Не 

вступаючи у безпосередню військову конфронтацію з останньою, США 

почали використовувати своє панівне становище у глобальній економічній 

системі задля того, щоб нівелювати могутність російської економіки та 

послабити вплив керівництва РФ у світі шляхом зміни цін на енергоресурси, 

зменшення надходження фінансово-позикових потоків до Росії та обмеження 

бізнесових спроможностей російських підприємців за кордоном [237, с. 14]. 
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Однак офіційний Вашингтон відмовлявся від повного припинення 

контактів із режимом В. Путіна і продовжував вважати, що «українське 

питання» має вирішуватися за участю Європейського Союзу, як 

найвпливовішого регіонального гравця, що може безпосередньо 

контактувати з Росією задля врегулювання конфлікту на сході України. На 

думку С. Толстова, дотримуючись обережного підходу, США узгоджували 

свої подальші кроки з ЄС, намагаючись поступово досягти економічного 

послаблення Росії, проте уникали демонстративних заходів, здатних 

спровокувати РФ на пряме військове втручання в європейському ареалі, 

зокрема в країнах Балтії або на Балканах [173, с. 21]. 

На практиці даний підхід був підтверджений низькою ефективністю 

роботи так званого «Женевського формату» – чотиристоронніх переговорів 

щодо врегулювання збройного конфлікту між Росією та Україною за участі 

вищих дипломатичних представників України, ЄС, США та Росії, що 

відбулися в м. Женева 17 квітня 2014 р. За результатами зустрічі США, 

Європейський Союз і Росія зобов’язалися підтримати Спеціальну 

моніторингову місію ОБСЄ, яка відіграватиме провідну роль у сприянні 

українській владі та місцевим громадам щодо негайної реалізації заходів, 

спрямованих на деескалацію ситуації на сході України. Однак робота сторін 

у подібному форматі більше не відновилася, а США призупинили свою 

участь у будь-яких багатосторонніх переговорах щодо врегулювання 

українсько-російського конфлікту, віддавши провідну роль у цьому процесі 

ЄС та окремим державам-членам даного об’єднання [44, с. 6-7]. 

Потреба у трансформації глобальних стратегічних підходів США 

щодо України виникає після катастрофи малайзійського «Boeing-777-200»  

17 липня 2014 р., котра сконцентрувала увагу світової спільноти на діях Росії 

в Європейському регіоні й стала відправним пунктом для впровадження 

радикальних заходів тиску на цю державу з метою послаблення її військових, 

політичних та економічних спроможностей. Консолідація дій провідних 

держав у їх протистоянні з РФ відбувалася за безпосередньої участі США, 
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котрі почали реалізовувати жорсткіші зовнішньополітичні кроки щодо 

протистояння російській агресії. Надзвичайно важливими у сенсі 

трансформації зовнішньополітичної стратегії США щодо України були 

рішення Саміту НАТО у м. Ньюпорт (4-5 вересня 2014 р.), що заклали 

підґрунтя для зміни курсу у рамках загальної стратегії Альянсу, таким чином 

відновивши в якості першооснови його фундаментальну місію – здійснення 

територіальної оборони [287, с. 21]. 

Цей Саміт став першою зустріччю НАТО після завершення холодної 

війни, на якій була відсутня російська делегація. У спільній Декларації, 

схваленій по його завершенні, учасники рішуче засудили ескалацію подій та 

незаконне військове втручання Росії в Україну і сформулювали вимогу до РФ 

вивести її війська з України та від її кордонів. Крім того, вони заявили, що не 

визнають і не визнаватимуть незаконну російську «анексію» Криму. Ці дії 

Росії були кваліфіковані як посягання на суверенітет і територіальну 

цілісність України, що є серйозним порушенням міжнародного права і 

основним викликом євроатлантичній безпеці. Адже, згідно з документом, 

односторонні військові дії Росії на території України підірвали мир, безпеку 

та стабільність у всьому регіоні [48]. 

Важливо, що вперше США разом з іншими провідними державами 

світу – їх союзниками в рамках НАТО – визнали, що збройні сили РФ 

залучені до прямої військової операції в Україні, а керівництво Росії 

продовжує постачати зброю сепаратистським угрупованням на Донбасі та 

утримувати багатотисячні боєздатні підрозділи на кордоні з Україною. 

Держави-члени НАТО закликали Росію припинити незаконну окупацію 

Криму; утримуватися від агресивних дій проти України; вивести свої війська; 

а також використати її вплив на сепаратистів із метою деескалації конфлікту 

і зробити конкретні кроки щодо врегулювання проблеми політичним і 

дипломатичним шляхом [48]. 

Подібна позиція міжнародної спільноти мала вагоме значення для 

переформатування зовнішньополітичного курсу України, адже  
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23 грудня 2014 р. Верховна Рада схвалила Закон «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики 

позаблоковості», згідно з яким відмова від позаблокового статусу дозволить 

Україні повноцінно реалізувати пошук механізмів захисту її незалежності, 

суверенітету і територіальної цілісності з урахуванням незворотності 

законодавчо закріпленого зовнішнього курсу, спрямованого на набуття 

членства в Європейському Союзі й поглиблення співпраці з Організацією 

Північноатлантичного договору задля досягнення критеріїв, необхідних для 

приєднання до цієї структури [139]. 

Ураховуючи зазначене, можемо констатувати, що Україна твердо 

обрала прозахідний курс розвитку та стала на шлях системних інституційних 

трансформацій. Однак США продовжували наполягати на мирному 

врегулюванні українсько-російського конфлікту й надалі тиснули на РФ 

дипломатичними та економічними методами [43, с. 93]. Розглядаючи дану 

позицію офіційного Вашингтона у контексті вибудовування 

зовнішньополітичної стратегії США, можна зробити висновок про те, що за 

часів президентства Б. Обами США намагалися уникати будь-якого прямого 

втручання в справи третіх сторін і дотримувалися підходу, який дозволяв їм 

поступово змінювати модель транснаціонального лідерства на так зване 

«трансформаційне домінування» [308, с. 36-37]. Останнє спирається на той 

факт, що у багатьох регіонах планети постійно з’являється все більше і 

більше міжнародних партнерів США, здатних доволі продуктивно 

підтримувати безпеку та стабільність на відповідних територіях чи навіть 

відігравати роль лідерів у сфері забезпечення безпеки в даних  

регіонах [240, с. 4]. Відповідно, після початку військової агресії РФ на сході 

України США поступилися своєю роллю у вирішенні конфлікту на користь 

держав-членів Європейського Союзу, одночасно залишившись на вершині 

безпекової ієрархії в регіоні за рахунок перманентного об’єднання інтересів 

своїх союзників у рамках НАТО та, фактично, рівного розподілу з ними 

відповідальності. Даний підхід дозволив США уникнути виснаження сил та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/950_008
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зниження їх геостратегічного впливу, котре потенційно могло б бути 

викликане «імперіалістичним перенапруженням» міжнародних відносин 

[264, с. 31-32]. 

Після схвалення Стратегії національної безпеки США 2015 р., стало 

зрозумілим, що офіційний Вашингтон намагатиметься заручитися 

підтримкою своїх союзників у різних регіонах світу задля налагодження 

повноцінного діалогу з Росією з метою забезпечення безпеки й стабільності в 

глобальному масштабі. Тому, на думку У. Спека, в контексті українсько-

російського протистояння Сполучені Штати включили до даної 

зовнішньополітичної стратегії Україну, адже американським керівництвом 

було вирішено відійти від необхідності відповідати на кризу й діяти в 

контексті обраних раніше стратегічних підходів, ключовими у рамках яких є 

відносини з Росією [305, с. 14]. 

Згідно з текстом Стратегії, американська дипломатія та статус лідера, 

що мають США, разом із військовим потенціалом залишаються життєво 

важливими для стримування актів внутрішньодержавної агресії та 

провокацій на основі реалізації безпекових зобов’язань, яких Сполучені 

Штати дотримуються перед своїми союзниками та партнерами. США 

зобов’язуються підтримувати їхню спроможність протистояти тиску, 

утримувати кошти з тих акторів, які загрожують своїм сусідам чи порушують 

фундаментальні міжнародні норми, а також уключати подібні акції до 

розширених регіональних стратегій [285, с. 10]. 

У відповідь на дії РФ США координують міжнародні зусилля з метою 

надання підтримки українському народу, який обрав своє майбутнє, 

впроваджує демократичні цінності та розвиває економіку [285, с. 25]. Однак, 

основною метою дотримання таких безпекових зобов’язань із боку США в 

Стратегії визначається захист усієї Центрально-Східної Європи від 

російської агресії. Ці дії, у першу чергу, передбачають коротко- та 

довготермінову підтримку енергетичної безпеки Європи. Протистояння з РФ 

зводиться до накладання на неї санкцій задля боротьби з російською 
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пропагандою; подальшої підтримки союзників США в їх протистоянні з 

Росією та продовження таких дій у разі необхідності. Проте основний акцент 

у документі зроблено на відкритості Сполучених Штатів до поглиблення 

кооперації з Росією в усіх сферах, що становлять для акторів спільний 

інтерес, у разі, якщо РФ схилятиметься до мирної співпраці, в рамках якої 

поважатиме суверенітет та демократичний розвиток сусідніх із нею  

держав [285, с. 25]. 

Зовнішньополітична стратегія співробітництва та налагодження 

відносин із Росією не в останню чергу спиралася на бажання адміністрації 

Б. Обами віднайти консенсус із керівництвом РФ щодо врегулювання 

ситуації на Близькому Сході, в Сирії та Північній Кореї, а також посилити 

свій вплив у пріоритетному для офіційного Вашингтона Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. Відповідно, після приходу до влади в США 

президента Д. Трампа в 2017 р., якого підозрювали у таємних контактах із 

Росією, Україна опинилася під ще більшою загрозою стати об’єктом у 

геополітичній грі великих держав, адже під час передвиборчої кампанії 

Д. Трамп постійно наголошував на важливості відновлення партнерських 

відносин із Росією, вважаючи Українську державу зоною її «пріоритетних 

інтересів» [249]. 

Така позиція спиралася на положення так званого «Плану 

Кіссінджера», розробленого радником Д. Трампа в період електоральних 

перегонів – колишнім Державним секретарем США Г. Кіссінджером. Згідно з 

цим Планом, Сполучені Штати мали укласти з Росією угоду щодо України, 

визнавши перевагу РФ на південно-західних територіях колишнього СРСР, 

що простягнулися від Білорусі і України через Грузію, а далі – до Казахстану. 

Санкції проти Росії мали бути скасовані в обмін на виконання нею Мінських 

домовленостей і гарантування безпеки на сході України. Після виконання 

даних умов США повинні були припинити міжнародне обговорення 

«кримського питання» і визнати анексію Росією Криму. Г. Кіссінджер 

уважав, що зближення з Росією – правильний крок, який дозволить 
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Сполученим Штатам зміцнити позиції у протистоянні з Китаєм, котрий усе 

більше нарощує військову потужність. Як результат, геополітична рівновага 

між США і Росією посилила б глобальну стабільність [128]. У свою чергу, 

Україна повинна бути включена до структури європейської та міжнародної 

архітектури безпеки таким чином, щоб вона стала «мостом» між Росією і 

Заходом [170, с. 5]. 

Проте, прийшовши до влади, Д. Трамп не реалізував передвиборчі 

обіцянки щодо зближення з РФ на практиці через опозицію з боку Конгресу. 

США продовжили підтримувати Україну в питанні відновлення її 

суверенітету над східними областями та Кримом, а також пропагувати 

політику «відкритих дверей» у рамках НАТО [249]. Стало зрозумілим, що 

основна причина важливості України для Сполучених Штатів полягає не у 

вагомості їх економічних чи військових інтересів на українській території: 

анексія Кримського півострова та російське вторгнення на Донбас суперечать 

ключовим принципам міжнародного порядку – повазі до національного 

суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів суб’єкта 

світової політики. Відповідно, мовчазна згода з такою політикою РФ не 

тільки дозволяє останній задовольняти її територіальні амбіції на теренах так 

званої «найближчої периферії», а й, по суті, заохочує інші країни світу до 

використання сили задля досягнення подібних реваншистських цілей [230]. 

Вважаємо також, що визнання анексії Криму США могло б заохотити 

агресивні дії Росії щодо країн Балтії, що вже створило б загрозу НАТО. 

Із часом Д. Трамп, котрий прийшов до влади під гаслами 

ізоляціонізму та захисту американської промисловості, почав підкреслювати 

пріоритетність Європейського Союзу у вирішенні «українського питання». 

Ще з 2014 р. Євросоюз, як основний геополітичний гравець у регіоні, 

активно протистояв РФ у контексті її дій на території України, що стало 

каталізатором початку економічної війни та введення політичних  

санкцій [39]. У зв’язку з цим, президент США пропонував ЄС взяти на себе 

відповідальність за Україну як за частину Європи, а не зону «пріоритетних 
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інтересів» Росії, та автономно розв’язати українсько-російський конфлікт 

[114]. Звісно, цілковита бездіяльність Сполучених Штатів у цій ситуації 

означала б їхнє самоусунення від європейських справ та переорієнтацію на 

інші регіони світу. В той самий час, завершення конфлікту в Україні 

виключно на основі взаємодії Євросоюзу та РФ потребувало б налагодження 

діалогу між європейськими високопосадовцями та Кремлем і, як результат, 

здійснення поступок на користь Росії. 

Із нашої точки зору, в такому разі ЄС утратив би статус 

беззаперечного лідера в регіоні, а система європейської безпеки та 

стабільності повинна була б переформатовуватися з огляду на геополітичні 

претензії офіційної Москви. Відповідно, американські високопосадовці 

вирішують долучитися до процесу врегулювання українсько-російського 

конфлікту в двосторонньому порядку, розпочавши безпосередні переговори з 

Росією. Призначивши Спеціальним представником Державного 

департаменту США з питань України К. Волкера, Сполучені Штати 

отримали змогу не долучатися до багатосторонніх форматів перемовин щодо 

розв’язання української кризи, одночасно зберігаючи контакти з РФ і, отже, 

продовжуючи з останньою «геополітичні торги» щодо зміни балансу 

інтересів на глобальному рівні [156, с. 37]. 

По суті, офіційний Вашингтон не міг поступитися позиціями своїх 

союзників у Європі та мав на меті відновлення власної світової першості, 

тому Стратегія національної безпеки США 2017 р. ще раз окреслила бажання 

Сполучених Штатів установити світове лідерство й відмовитися від політики 

ізоляціонізму [225]. Відповідно до тексту документа, США, які є безпечною, 

процвітаючою та вільною державою, – це сильна й потужна країна, що 

здатна бути лідером за кордоном [286, с. 1]. Тому США повинні 

переосмислити зовнішню політику, яка реалізовувалася ними протягом 

останніх 20 років, адже ці політичні кроки спиралися на припущення про те, 

що зближення з суперниками та їх долучення до роботи міжнародних 
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інституцій і комерційних зносин на глобальному рівні здатне перетворити 

дані країни на надійних і відкритих партнерів [225].    

Як влучно відзначає У. Р. Мід, цей документ повністю відповідає всім 

твердженням політичного реалізму, оскільки історія людства продовжується: 

отже, зовнішня політика США повинна стати «більш приземленою». 

Позбавившись ефемерних сподівань та нереалістичних підходів у зовнішній 

політиці, Д. Трамп матиме можливість показати кращі результати. Проте 

відмовитися від попередніх дій – вкрай замало: дати об’єктивну оцінку курсу 

нового лідера Сполучених Штатів можна виключно зважаючи на його 

здатність чи нездатність виправити помилки минулого [274]. З точки зору 

Е. Абрамса, нова Стратегія чітко й жорстко виокремлює РФ і КНР як 

суперників Сполучених Штатів, що є підставою для рішення адміністрації 

Д. Трампа передати Україні оборонне летальне озброєння: в дійсності, воно є 

яскравою демонстрацією заходів, які можуть бути вжиті щодо Росії, якщо 

вона й надалі протистоятиме США [225]. 

Дійсно, 30 квітня 2018 р. Українська держава отримала американські 

переносні протитанкові ракетні комплекси «FGM-148 Javelin», які можуть 

наносити удари по найбільш незахищеним частинам бронетехніки. Оскільки 

ПТРК «Javelin» мають здатність вражати танк чи БМП згори, вони можуть 

застосовуватися для бомбардування укріплень на земній поверхні, а також 

для ураження деяких літальних об’єктів, що рухаються на низькій висоті й із 

незначною швидкістю – гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів. 

Загальна вартість спрямованого до України оборонного пакета становила 

47 млн. дол. Він включив у себе 35 пускових установок та 210 протитанкових 

ракет до них. Державний департамент США прийняв рішення про 

«підсилення оборонних можливостей» України 23 грудня 2017 р., а вже  

2 березня 2018 р. схвалив продаж згаданих озброєнь Українській 

державі [133]. 

Проте маємо відзначити, що в тексті Стратегії національної безпеки 

США 2017 р. відсутні прямі згадки про зобов’язання офіційного Вашингтона 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
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надавати підтримку Україні під час її конфлікту з РФ. Згідно з текстом 

документа, вторгнення Росії до Грузії та України продемонстрували 

готовність російського керівництва порушувати суверенітет держав регіону. 

РФ постійно залякує своїх сусідів, погрожуючи їм власними ядерними 

арсеналами та ймовірністю розгортання більших наступальних потужностей 

[286, с. 47]. 

На нашу думку, ставлення до Росії як до одного з найвагоміших 

суперників США у сучасному світі відсуває Україну до площини, що 

міститься «на полях» зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів: 

Українська держава виступає в ролі об’єкта зовнішньої політики Д. Трампа 

під час геополітичного протистояння великих держав на глобальній арені. 

Набагато важливішими для американських високопосадовців є питання 

відновлення повномасштабного впливу на Близькому Сході та на теренах 

Корейського півострова, які історично були стратегічно важливими для 

Сполучених Штатів. У той самий час, офіційний Вашингтон вважає Україну 

«зоною впливу» РФ, тому сьогодні США можуть піти на поступки на 

користь останньої у процесі розв’язання української кризи. 

Свідченням даним твердженням можуть слугувати результати зустрічі 

президентів США Д. Трампа та РФ В. Путіна, яка пройшла 16 липня 2018 р. у 

м. Хельсінкі. Згідно з офіційними даними, Д. Трамп не зупинився на 

«українському питанні», підкресливши важливість стабілізації відносин із 

Росією, і навіть підтримав В. Путіна, висловивши недовіру висновкам ЦРУ 

щодо втручання Кремля у президентські вибори 2016 р. у Сполучених 

Штатах. Відповідно, лідери країн заявили про «оздоровлення відносин», що, 

на переконання М. Капітоненка, є небезпечним для України. На його думку, 

завдяки подібним зустрічам РФ дедалі впевненіше почувається на 

міжнародній арені, оскільки з нею ведуть перемовини чимало світових 

лідерів. Хоча американський президент не зможе покращити відносини з 

Росією настільки, щоб це мало негативний вплив на співпрацю США та 

України, кооперація офіційних Вашингтона та Москви поступово зможе 
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включити всі виміри міжнародної безпеки, що беззаперечно позначиться на 

режимі безпеки й стабільності в усьому світі [56]. 

Відповідно, США, з точки зору автора, повинні й надалі підтримувати 

Україну під час її протистояння з РФ, залишаючись повноцінним учасником 

міжнародних відносин у Європейському регіоні. Це потребує суттєвого 

переформатування їх зовнішньополітичної стратегії у практичному вимірі та 

надання Українській державі більшої ваги в рамках її теоретичних постулатів 

[230]. Підтримка безпеки та стабільності на території Європейського 

субконтиненту й викорінення «російської загрози» фактично потребують 

імплементації чинної зовнішньополітичної стратегії США щодо України з 

урахуванням необхідності реалізації таких зовнішньополітичних завдань: 

1) постійно підтримувати посилення обороноздатності Української держави 

в процесі протидії агресивним діям РФ на території східних областей 

України та Кримського півострова; 

2) безпосередньо долучатися до всіх дипломатичних ініціатив, спрямованих 

на вирішення українсько-російського конфлікту; 

3) перманентно оновлювати механізми й засоби міжнародного впливу на 

Росію, оскільки жоден конфлікт не може бути розв’язано без застосування 

різнорівневого тиску; 

4) трансформувати часовий режим застосування санкцій проти РФ, обравши 

засоби тиску, які матимуть ефект у короткостроковій перспективі (в 

порівнянні з наявними економічними санкціями й коливаннями цін на 

енергоресурси); 

5) надавати допомогу Українській державі під час імплементації останньою 

реформ у різних сферах життєдіяльності суспільства й надалі сприяти 

демократизації країни в цілому. 
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2.3. Україна у військовій стратегії США 

 

Після здобуття Україною незалежності складність, динамічність і 

непередбачуваність військово-політичних та економічних процесів, що 

відбувалися в світі, потребували швидкої реакції з боку її політичної еліти, 

адже новітні глобальні тренди безпосередньо позначалися на її безпеці та 

реалізації національних інтересів. Будучи розташованою у центрі 

геополітичного протистояння між Заходом і Сходом, що відрізнялися своїми 

цивілізаційними цінностями, політико-економічними і військовими 

системами, Україна перетворилася на країну, впливати на яку мали намір 

обидві конкурентні системи.  

У цьому контексті слід відзначити, що розпад Ялтинсько-

Потсдамської системи міжнародних відносин актуалізував концепцію так 

званих «регіонів-воріт», розроблену С. Б. Коеном. На думку дослідника, такі 

регіони мають визначені характеристики, утворюються навколо специфічних 

культурних та історичних центрів, розташовані на порівняно невеликій 

території і лежать на перетині визначальних геополітичних шляхів розвитку 

та в точках зіткнення зовнішньополітичних інтересів провідних акторів 

міжнародних відносин. Розробляючи дану концепцію, С. Б. Коен 

констатував, що «регіони-ворота» часто постають у вигляді нестабільних зон 

підвищеної конфліктності, проте відносно нетривалі періоди примирення (на 

зразок того, що існував між Росією та США після холодної війни) 

дозволяють їм трансформуватися в утворення, які мають різний набір 

функцій та статус. Розташування дає нагоду даним регіонам балансувати між 

різними геополітичними ареалами та виконувати інтегративну функцію під 

час налагодження взаємодії між сусідніми територіями, наприклад, діючи в  

якості посередників у рамках окремих геополітичних процесів чи конфліктів, 

спровокованих локальними чинниками або зіткненням зовнішньополітичних 

стратегій великих держав [235, с. 551-557]. 
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Відповідно, Східна Європа (й особливо Україна), з точки зору 

дослідника, є одним із «регіонів-воріт», на теренах яких американські 

національні інтереси та військові цілі стикаються з відповідними 

зовнішньополітичними потребами РФ [235, с. 557]. Першочерговим 

завданням американської влади на території Європи після 1991 р. було 

впровадження безпекових гарантій, наданих союзникам США у рамках 

НАТО. Очевидним було те, що домінування Сполучених Штатів Америки у 

межах Альянсу дозволить їм керувати процесом захисту територіальної 

цілісності та політичної незалежності держав Західної Європи [234, с. 1].  

До 1991 р. стратегічне мислення, на основі якого формувалися 

завдання військових стратегів США, спиралося на дві основні парадигми – 

парадигму ймовірності виникнення конфлікту високої інтенсивності (тобто 

протистояння з державами-учасницями Організації Варшавського договору 

на території Європи) та парадигму ймовірності виникнення конфлікту 

низької інтенсивності (протистояння заворушенням та управління 

поліцейськими місіями у країнах «Третього світу») [266, с. 132]. Однак, після 

зникнення загрози широкомасштабної військової кампанії з боку СРСР на 

території Європи після його розпаду, військово-стратегічне мислення у США 

змінилося на користь другої парадигми (особливо після війни в Перській 

затоці (1990-1991 рр.) та, як результат, необхідності встановлення 

демократичних режимів у різних регіонах світу [266, с. 133-135]. 

На нашу думку, відстоюючи ідеали демократії в Європі, США все-

таки схилялися до концепту «жорсткої» безпеки. Відповідно, вони активно 

намагалися захистити території «регіонів-воріт» військовими засобами, 

фактично збільшуючи фізичну присутність своїх військ у країнах Східної 

Європи, що вийшли з-під контролю Росії. На документальному рівні подібні 

кроки американської влади знаходять своє відображення у військових 

стратегіях США. Останні є основоположними документами, в яких 

сформульовано цілі збройних сил країни з точки зору реалізації завдань, 

поставлених керівництвом Сполучених Штатів у стратегіях національної 
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безпеки, а також ними визначено, до яких типів конфліктів повинна бути 

готовою американська армія. Трансформація світового порядку та, як 

наслідок, зміна викликів і загроз, які можуть виникнути перед США після 

розпаду СРСР, потребували оновлення національної військової стратегії 

держави та її адаптації до нових реалій. 

Відповідно, Національна військова стратегія Сполучених Штатів, 

представлена 1992 р., стала реакцією на еволюцію глобальної системи 

міжнародних відносин після холодної війни. Стратегічне планування у США  

змінилося зі стримування Радянського Союзу на гнучке використання 

військової сили для нейтралізації можливих регіональних конфліктів і 

раптових криз. Документ передбачав значне скорочення чисельності 

особового складу американських збройних сил і резервних формувань, а 

також зменшення їх фінансування [280, с. 27]. Проте, як підкреслюють 

Р. Кейган і У. Крістол, міжнародна структура безпеки у даний період 

поступово перетворювалася на сукупність керованих США союзів на чолі з 

НАТО [262, с. 63]. Тому загальну траєкторію розвитку американського ВПК 

можна описати як рух від модернізації і консолідації при скороченні 

військових витрат до подальшої експансії на зовнішніх ринках і 

безпрецедентної мілітаризації в усіх регіонах світу, що мало забезпечити 

беззаперечну перевагу США у військовій сфері у глобальному масштабі. 

Керуючись такими цілями, Сполучені Штати взяли курс на посилення 

та розширення різних військово-політичних організацій і структур (у першу 

чергу, НАТО) та створення потужної системи військових баз, удосконалення 

якої, незважаючи на значне зростання радіусу дії ракетної зброї, авіації, 

атомних підводних човнів, відбувається й понині [26, с. 7-9]. Для 

демонстрації могутності США передбачалося здійснення певних акцій, що 

включали військові маневри, візити кораблів до портів, контакти з 

представниками військових еліт інших країн, а також контрзаходи щодо 

упередження міжнародного наркотрафіку і терористичної діяльності. Хоча 

офіційний Вашингтон не виключав можливості здійснення гуманітарних 
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акцій, у цілому ставка була зроблена на «базову» силу, тобто на добре 

оснащені війська, здатні слугувати надійним інструментом дипломатії США 

в будь-якій точці Земної кулі [280, с. 6].  Автор вважає, що успішна війна 

міжнародної коаліції на чолі з США у Перській затоці в 1991 р. сприяла 

фактично багаторічній рекламі американських систем озброєнь, які 

виявилися більш ефективними у порівнянні з радянськими. 

У зв’язку з зазначеним, Національна військова стратегія США 1992 р. 

містила ключові завдання всеосяжної оборонної діяльності держави, 

сформульовані з урахуванням тих радикальних змін, які світ зазнав після 

холодної війни: 

1) здійснення стратегічного стримування та оборони; 

2) реагування на кризові ситуації; 

3) модернізація збройних сил [77, с. 350-351]. 

Виконання цих завдань передбачало першочергове перегрупування 

всіх військових формувань Сполучених Штатів, дислокованих за кордоном, у 

новій, досить складній обстановці взаємозалежного світу, що, у свою чергу, 

вимагало посилення регіональної орієнтації міжнародної діяльності  

США [280, с. 26]. Тому оновлена Національна військова стратегія країни 

наголошувала на необхідності встановлення тісних культурних, політичних 

та економічних зв’язків із різними державами у межах Західної півкулі й, 

зокрема, подальшого налагодження відносин між Сполученими Штатами і 

колишніми республіками СРСР [280, с. 1]. Одним із пріоритетів США у 

процесі співробітництва з цими країнами визнавалася необхідність ліквідації 

зброї масового знищення і недопущення розширення клубу ядерних держав, 

адже останні могли нести потенційну загрозу безпеці Сполучених Штатів 

[280, с. 6]. США мали намір продовжувати переговори щодо знищення 

ядерної зброї, яка перебувала в арсеналах Білорусі, Казахстану та України, 

однак заявляли про важливість наявності власних ядерних сил, зважаючи на 

непередбачуваність результатів даних перемовин. Відтак, наголошувалося, 

що американські війська мають залишатися на території Європи, адже 
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встановлення довготривалої безпеки та стабільності у регіоні безпосередньо 

залежить від підтримки, яку США надають державам-членам  

НАТО [280, с. 20]. 

Виконуючи поставлені у Стратегії завдання, Сполучені Штати, перш 

за все, прагнули мінімізувати загрози власним національним інтересам, які 

потенційно могли надходити з боку нових незалежних держав. У даному 

випадку останні державні актори активно залучалися до військових програм, 

що були ініційовані під егідою США та НАТО на теренах пострадянського 

простору, і мали на меті впровадження передових «західних стандартів» у 

секторах безпеки й оборони даних країн та їх поступовий вихід з орбіти 

зовнішньої політики Російської Федерації. Так, 1992 р. Україна приєдналася 

до американської Міжнародної програми військової освіти та підготовки 

кадрів (англ. – International Military Education and Training 

Programme – IMET), яка фокусувалася на навчанні кваліфікованих офіцерів, 

представників рядового, сержантського і старшинського складу і працівників 

Збройних Сил. Витрати керівництва США на підготовку представників 

Міністерства оборони України за Програмою ІМЕТ, починаючи з 1992 р., 

становлять понад 16 млн. дол. Для реалізації її завдань в Україні щороку 

виділяється 50-60 навчальних місць [153, с. 23]. 

У 1993 р. сторонами укладено Меморандум про взаєморозуміння і 

співробітництво у галузі оборонних та військових відносин між 

Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених 

Штатів Америки, який визначав основні форми співпраці між державами у 

військовому секторі [103]. Зокрема, документом на постійній основі 

передбачалися: 

1) обміни візитами найвищих посадових осіб, делегацій, а також кораблів, 

літаків, підрозділів сухопутних військ; 

2) започаткування зв’язків між військово-навчальними закладами з метою 

обміну викладачами і слухачами, матеріалами і досвідом у навчанні та 

підготовці кадрів; 
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3) підготовка військовослужбовців для участі в операціях із підтримання 

миру; 

4) співробітництво у галузі топографії, метрології та гідрології [103]. 

Важливо, що 1994 р. Сполучені Штати визнали стратегічну 

важливість України як військової держави. Згідно з п. 4 Хартії українсько-

американського партнерства, дружби і співробітництва від 

22 листопада 1994 р., сторони констатували, що стратегічне розташування 

України в центрі Європи дозволяє їй зробити особливий внесок у справу 

миру, безпеки та стабільності в регіоні [198]. Виходячи з переконання, що 

безпека України не може бути гарантована без безпеки Європи у цілому, 

Сполучені Штати Америки зобов’язалися підтримувати Україну в її 

зусиллях, спрямованих на розв’язання суперечностей із сусідами в дусі миру 

та співпраці, утримання від загрози силою або її застосування проти 

територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави. 

Крім того, сторони визнали, що сильні, добре підготовлені збройні сили 

України, що перебувають під цивільним контролем, а також сповідують 

ідеологію захисту демократичних принципів, мають життєво важливе  

значення для безпеки демократичної держави, тому країни заявили про намір 

розвивати взаємовигідне військове співробітництво і проводити регулярні 

консультації щодо проблем міжнародної безпеки [198]. 

Зміщення стратегічних пріоритетів США на користь абсолютного 

глобального лідерства і необхідність недопущення відновлення Росії як 

світової наддержави відобразилися в Інструкції з оборонного планування, яка 

містила стратегічні рекомендації щодо зовнішньої політики й оборони 

Сполучених Штатів на період 1994-1999 рр. [32, с. 113]. Відповідно до її 

тексту, основна мета США – запобігти появі нового суперника як на 

пострадянському просторі, так і в будь-якому іншому місці, який 

становитиме загрозу, схожу з тією, що мав для Сполучених Штатів СРСР. 

Тому США повинні намагатися запобігти появі ворожих регіональних 
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держав, які за допомогою своїх ресурсів матимуть здатність отримати 

глобальний контроль у міжнародних відносинах [238, с. 3].  

Як результат, Національна військова стратегія США 1995 р. також 

була спрямована на забезпечення глобального лідерства країни, досягнення 

якого мало бути реалізовано завдяки впровадженню принципу «вибіркової та 

гнучкої участі» цієї держави у регіональних конфліктах. Згідно з 

документом, збройні сили США повинні бути готовими вести війну і здобути 

у ній перемогу, коли і де це не було б потрібно. Серед основних завдань 

американських військ зазначалися підтримка регіональної стабільності, що в 

мирний час забезпечується військовою присутністю США за кордоном, а 

також припинення посягань на інтереси США та їх союзників у різних 

регіонах світу. Тому збройні сили США мали бути готовими вести війну і 

здобути перемогу одночасно в двох і більшій кількості конфліктів [281, с. і]. 

Досягнення вказаних стратегічних завдань повинно забезпечуватися на 

основі застосування методів передової військової присутності, 

вдосконалення потенціалу швидкого розгортання сил, залучення до співпраці 

колишніх супротивників, скорочення складу власних збройних сил та 

збереження їх ефективності шляхом технічної модернізації [281, с. 8]. 

У документі зазначалося, що на території Європи дислоковані близько 

100 тис. американських військових, які співпрацюють із союзниками США 

задля усунення наявних загроз. Крім того, передбачалося мирне залучення 

третіх сторін до військових ініціатив США, що може бути здійснене на 

основі налагодження двосторонніх військових контактів із колишніми 

противниками та тими країнами, що перебувають поза рамками наявних 

форматів співпраці західних держав. Спільні програми військових навчань 

визначалися пріоритетними у процесі підвищення рівня професіоналізму 

збройних сил держав Центральної і Східної Європи, встановлення на їх 

території демократичних цінностей та, як результат, забезпечення 

можливості їх ефективного залучення до проведення спільних операцій. 

Більше того, США зобов’язувалися надавати безпекову підтримку окремим 
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націям шляхом запровадження програм співпраці з дружніми до Сполучених 

Штатів державами, які дозволили б останнім отримати найновіші засоби 

оборони від зовнішньої агресії та надали б їм можливість брати участь у 

коаліційних операціях під егідою США [281, с. 8-9]. 

У цьому контексті відзначалося особливе значення поглиблення 

співробітництва колишніх радянських республік та НАТО: їх приєднання до 

Програми Альянсу «Партнерство заради миру» у 1994 р. визначало бажання 

даних акторів перейняти західні цінності та наблизити свої збройні сили до 

стандартів держав-членів організації. На думку О. Бодрука, чітке 

усвідомлення світових тенденцій у сфері безпеки й оборони давало змогу 

визначити місце Української держави у системі міжнародних відносин, а 

також можливості отримати більшу підтримку в питаннях інтеграції до 

європейських та євроатлантичних структур, налагодження економічної 

співпраці тощо, спираючись на закономірності військово-політичного та 

військово-технічного розвитку провідних країн світу [19, с. 11]. 

Відповідно, вже 1995 р. для проведення спільних тренувальних 

навчань до США прибув український військово-транспортний літак «Іл-76», 

призначений для транспортування і десантування особового складу збройних 

сил, техніки і вантажів різного призначення. Даний захід спрямовувався не 

тільки на підвищення рівня оборонних можливостей українських підрозділів, 

а й на визначення їх спроможності для проведення подальших спільних 

військових навчань у рамках НАТО [292, с. 28]. 

14 вересня 1995 р. було прийнято Спільну заяву України і НАТО 

щодо започаткування «розширених і поглиблених» відносин між сторонами, 

які наприкінці 1996 р. еволюціонували до статусу «особливих та 

ефективних», заклавши підґрунтя для початку офіційних переговорів щодо 

формалізації відносин особливого партнерства між Україною та НАТО. 

9 липня 1997 р. сторонами підписано Хартію про особливе партнерство й 

створено орган координації співпраці під назвою Комісія Україна – НАТО 

(КУН), у рамках якої діють спільні робочі групи (СРГ) із питань воєнної 
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реформи, озброєнь, економічної безпеки, планування на випадок 

надзвичайних ситуацій, науки і захисту довкілля [27]. 

Оновлена в 1997 р. Національна військова стратегія США за своїм 

змістом повторювала попередній документ 1995 р. У ній зазначалося, що 

Сполученим Штатам не загрожують ядерні держави, але існують окремі 

країни та інші суб’єкти міжнародних відносин, які можуть кинути виклик 

офіційному Вашингтону і його союзникам, використовуючи тероризм і 

зброю масового знищення. Ці суб’єкти у документі образно іменуються 

«темними конячками» – акторами, непередбачувана діяльність котрих може 

загрожувати знищенням окремих військових потужностей США, втратою 

цією державою певних союзників чи зміною дружніх їй режимів на 

антиамериканські [313, с. 10]. Відповідно, Стратегія проголосила перехід до 

концепції «глобальних спільних операцій» – взаємодії усіх родів військ США 

і збройних сил їх союзників у різних середовищах (на суші і морі, в повітрі і 

космосі, а також у кіберпросторі) [313, с. 7]. 

Головною метою даного документа стала адаптація збройних сил 

США до нових реалій з урахуванням еволюції способів ведення сучасної 

війни, накопиченого досвіду організації бойових дій та можливостей 

підвищення воєнного потенціалу американської армії за рахунок її співпраці 

з військами інших держав [60, с. 74-75]. Задля цього американська армія 

повинна бути гнучкою, перебуваючи в усіх регіонах світу, та мати змогу 

проеціювати там військову потужність США з метою дотримання державою 

її союзницьких зобов’язань [313, с. 19-20]. У зв’язку з цим у Стратегії 

неодноразово підкреслюється необхідність забезпечення готовності США 

брати безпосередню участь у конфліктах за кордоном, включаючи етнічні 

протистояння і громадянські війни. При цьому США повинні враховувати 

баланс інтересів країни і можливих бойових витрат при безпосередній участі 

в закордонних акціях [78]. Адже застосування військової сили з боку США, у 

першу чергу, спрямоване на те, щоб допомогти сформувати міжнародне 
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середовище в умовах підготовки держави до невизначеного майбутнього 

[313, с. 2]. 

На нашу думку, у даному контексті слід відзначити підписання Угоди 

між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації 

програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері від 

2 листопада 2000 р. Згідно зі ст. 1 документа, США мали надавати Україні всі 

види допомоги у військовій сфері у формі обладнання, майна, послуг і 

підготовки особового складу, включаючи всі види допомоги для полегшення 

участі Збройних Сил України у заходах та діяльності у рамках Програми 

НАТО «Партнерство заради миру» [181]. Однак, із початку 2000-х рр. у США 

спостерігається трансформація стратегічного мислення, в основу якої було 

покладено налагодження відносин із Росією під впливом глобальної 

антитерористичної загрози. У представленій 2000 р. Доповіді «Перебудова 

оборони Америки: стратегії, сили і ресурси для нового століття» зазначалося, 

що в 1990-х рр. США не мали глобального конкурента й американська 

зовнішньополітична стратегія повинна була спрямовуватися на збереження 

позицій світового лідера якомога довше [32, с. 112]. Проте, поряд із цим 

відзначалося, що у рамках сучасної системи міжнародних відносин діють 

потенційно потужні держави, які незадоволені поточною ситуацією і хочуть 

її змінити. Дотепер вони утримувалися від цього завдяки можливостям і 

глобальній присутності американської військової сили [243, с. 8]. 

Після терактів 11 вересня 2001 р. для керівництва Сполучених Штатів 

настав новий етап сприйняття загроз, тому Національна військова стратегія 

США 2004 р. декларувала необхідність здобуття державою перемоги у війні з 

тероризмом. США заявили про намір вести активну боротьбу для протидії 

транснаціональним терористичним мережам і країнам-агресорам, які 

володіють зброєю масового знищення або прагнуть до її придбання. Для 

цього збройні сили країни повинні мати «експедиційну структуру» і бути в 

змозі одночасно і швидко проводити операції у різних точках світу [311]. 
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Згідно з документом, дані завдання можуть бути здійснені завдяки 

формуванню «єдиних сил», стратегічна гнучкість, інтеграція і рішучість яких 

дозволять швидко організувати перекидання військ на значні відстані для 

негайного початку бойових дій навіть під час тих конфліктів, що 

відбуваються в один і той самий період часу. У своїй діяльності такі війська 

повинні керуватися єдиними оперативними концепціями, що визначають 

характер використання їх бойових можливостей в операціях різного типу 

[311, с. 7-9]. Стратегія мала на меті продемонструвати намір США надавати 

підтримку їх союзникам і дружнім країнам, а також переконати противників 

у безглуздості ворожих дій. Крім того, документ наголошував на постійній 

підтримці збройних сил держави у стані бойової готовності задля розгрому 

противника у випадку неефективності його стримування [311, с. 9]. 

Задля виконання цих завдань розпочинається активне зближення 

США з Російською Федерацією, в результаті чого Україна втратила свій 

головний стратегічний «козир». На той час відносини Україна – США вже 

дещо погіршилися через відставку 26 квітня 2001 р. уряду В. Ющенка, якого 

офіційний Вашингтон розглядав як реформатора [156, с. 36].  

Крім того, у вересні 2002 р. Держдепартамент США і західні засоби 

масової інформації заявляли про продаж чотирьох комплексів «Кольчуга» 

(автоматизованих станцій пасивної радіотехнічної розвідки, прийнятих на 

озброєння ЗС України ще 1987 р.) збройним силам Іраку через Йорданію і 

звинуватили Україну в порушенні міжнародних санкцій, накладених на 

Республіку Ірак після війни у Перській затоці 1991 р. Така інформація 

призвела до появи так званого «Кольчужного скандалу», однак згодом 

документально підтверджена не була. Незважаючи на це, дана подія завдала  

шкоди міжнародному іміджу України й, відповідно,  її відносинам зі США у 

військовій та оборонній сферах [160]. 

Введення українського миротворчого контингенту до Іраку в 2003 р. 

дозволило поліпшити українсько-американські відносини, адже Україна 

вперше у своїй новітній історії зуміла долучитися до зовнішньополітичної 
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акції такого масштабу [205, с. 220-221]. Український підрозділ у складі 1 800 

осіб єдиний серед частин усіх країн-союзників зміг підготувати для збройних 

сил Іраку повноцінне з’єднання на рівні бригади (чисельністю 2 700 осіб), що 

була сертифікована за участю американського та польського командування 

багатонаціональних сил в Іраку [79, с. 2-3]. Із 2005 до 2011 рр. для передачі 

досвіду, координації підготовки сил безпеки, реалізації проектів із 

відновлення військової та цивільної інфраструктури, надання допомоги в 

підготовці іракських силових структур у складі Тренувальної місії НАТО в 

Республіці Ірак перебували 60 інструкторів збройних сил України [70]. Крім 

того, в 2007 р. Україна стала учасницею Тренувально-дорадчої місії НАТО 

«Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан. Станом на 2018 р. 

чисельність українського контингенту в цій країні становить 11 

військовослужбовців, основними завданнями яких є ведення інженерної 

розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; організація заходів із протидії 

застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження 

вибухонебезпечних предметів, а також чергування у складі сил зведеного 

загону швидкого реагування. Тобто, військова присутність України в 

Афганістані була мінімальною, але символізм її видавався значним [191]. 

У зв’язку зі зміною стратегічних пріоритетів США на початку нового 

тисячоліття, для даної держави виникає необхідність розробки комплексних і 

невідкладних оборонних, науково-технологічних і безпеково-правових 

заходів, які дозволили б їй забезпечити внутрішню безпеку та підтримувати 

стабільність і баланс сил на міжнародному рівні. Дані завдання могли бути 

здійснені за допомогою виходу за межі традиційного військово-стратегічного 

розуміння безпеки [18, с. 13]. Відповідно, 1 березня 2005 р. керівництвом 

США затверджується перша Стратегія національної оборони, яка об’єднала 

всі завдання, що ставилися перед Пентагоном, починаючи з 2001 р. Згідно з 

документом, вони полягали у тому, щоб «вселяти впевненість» у союзників 

США, стримувати можливу агресію проти Сполучених Штатів і союзних для 

них країн, «відбивати» бажання у потенційного противника кидати виклик 



 132 

американським інтересам, а також, у випадку необхідності, вражати ворога 

на полі бою [310, с. V]. Оскільки до цих традиційних установок 

американських збройних сил було додано завдання готуватися до нових 

викликів, США отримали документальний механізм для обґрунтування 

причин застосування військової сили в будь-якому регіоні світу [310, c. V].  

Першочерговим завданням документа стало декларування наміру 

США додати до переліку головних завдань усувати виклики ісламського 

екстремізму і нейтралізовувати терористичні мережі; протидіяти поширенню 

зброї масового знищення; забезпечувати підтримку безпеки національної 

території, а також усувати можливі загрози з боку будь-якої держави, що 

посилює свій потенціал [310]. Для реалізації даної мети серед стратегічних 

цілей США виокремлені такі як зміцнення альянсів і розвиток партнерства: 

американська влада прагнула домагатися розширення спільноти країн, які 

поділяють загальні принципи й інтереси США, а також зобов’язувалася 

допомагати партнерам у зміцненні їх обороноздатності і спільно з ними 

протидіяти наявним викликам [310, с. і]. Залучення міжнародних партнерів 

мало відбуватися завдяки імплементації концепції активної та ешелонованої 

оборони, що передбачала надання союзникам США унікальних військових 

можливостей останніх і, як результат, отримання підтримки з боку 

міжнародних партнерів у разі необхідності [310, с. 12]. 

Після появи даного документа Національна військова стратегія почала 

вважатися операційною версією Стратегії національної оборони США, адже 

вона лише окреслює, яким чином збройні сили країни мають виконувати 

завдання, визначені в СНО [277]. Відповідно, вже 2008 р. американська влада 

схвалила чергову Стратегію національної оборони, що констатувала 

необхідність збалансувати можливості збройних сил держави щодо 

вирішення завдань у рамках наявних конфліктів задля забезпечення їх 

здатності розв’язувати інші задачі, що можуть виникнути раптово, а також 

модернізувати військово-технічний потенціал країни для забезпечення армії 

озброєнням і військовою технікою з метою ведення ефективної діяльності як 
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під час широкомасштабних воєн, так і в ході конфліктів низької 

інтенсивності [159]. 

До джерел можливої небезпеки у майбутньому в документі віднесені 

Китай і Росія. Згідно з його текстом, Китай потенційно здатний змагатися зі 

США, тому у недалекій перспективі ця держава розвиватиме свої збройні 

сили і посилюватиме їх ударний потенціал. Стратегія пропонувала 

продовжувати діалог із цією країною і одночасно тиснути на неї [309, с. 2-3]. 

У документі зазначалося, що відхід Росії від відкритості та демократії може 

мати значні негативні наслідки для Сполучених Штатів, їх європейських 

союзників і партнерів в інших регіонах. Росія продовжувала залякувати своїх 

сусідів, вийшла з угод про контроль над озброєннями і скорочення збройних 

сил і навіть погрожувала державам, на території яких потенційно можуть 

бути розміщені американські системи ПРО. Крім того, вона активізувала 

військову діяльність, заявивши про опору на ядерну зброю як головний 

інструмент забезпечення її безпеки [309, с. 3]. Крім того, згідно зі 

Стратегією, Російська Федерація претендує на Арктику, використовує 

енергоресурси як інструмент тиску на сусідні держави і, загалом, має намір 

відігравати більш важливу роль у міжнародних відносинах [309, с. 4]. 

У Стратегії констатувалося зростання ризику виникнення конфліктів 

за участю Росії [309, с. 10]. Висловлюючи побоювання щодо поведінки РФ у 

світі через продаж нею складних систем озброєнь, а також втручання у 

внутрішні справи її сусідів та тиск на них. США, однак, сподівалися на 

конструктивну поведінку Росії у міжнародних відносинах. Сферами 

можливої взаємодії сторін були названі боротьба з поширенням зброї 

масового знищення та міжнародним тероризмом [309, с. 11]. Як результат, 

навіть усвідомлюючи посилення бажання РФ повернути собі світове 

лідерство, Сполучені Штати, все-таки, зважали на її позицію під час 

вирішення питання розміщення американських систем протиракетної 

оборони на території України та їх об’єднання з національною мережею 

ППО, тому це питання так і не було вирішено [212, с. 68]. 



 134 

Військове та військово-технічне співробітництво у даній сфері було й 

залишається стратегічно важливим для обох країн. Тому, коли на початку 

2007 р. адміністрація президента США Дж. Буша-молодшого задекларувала 

намір розгорнути Третій позиційний район ПРО у Центрально-Східній 

Європі, українська сторона висловила бажання долучитися до цього проекту 

[36, с. 7]. Однак, це відбувалося на тлі дипломатичних демаршів Російської 

Федерації. Одним із таких кроків стало демонстративне прийняття 

Держдумою РФ 25 січня 2008 р. Закону «Про денонсацію Угоди між Урядом 

РФ і Кабінетом Міністрів України про засоби систем попередження про 

ракетний напад і контролю космічного простору», відповідно до якого Росія 

відмовилася експлуатувати дві українські РЛС у містах Мукачево та 

Севастополь. У відповідь у серпні того ж року МЗС України оприлюднило 

Заяву про готовність відкрити українські РЛС для західних країн, зокрема й 

для США. Однак новий президент Сполучених Штатів Б. Обама у контексті 

«перезавантаження» відносин із РФ заявив про переосмислення 

протиракетних планів і початок реалізації «Поетапного та адаптивного 

підходу» до створення системи ПРО, що є спільним Північноатлантичним 

проектом із терміном реалізації у 10 років (2011 - 2020 рр.) [36, с. 8-9]. 

У зв’язку з цим, Україна залишилася поза межами даного проекту: 

американську військову ракетну базу з 10 ракетами-перехоплювачами, які є 

елементами системи ПРО, було розміщено на території Польщі, а радар, що 

обслуговує ці ракети, дислоковано у Чехії. Більше того, в оприлюдненій в 

2011 р. Національній військовій стратегії Сполучених Штатів «США: 

переосмислення військового лідерства Америки» зазначалося, що країна 

посилюватиме співробітництво в Європейському регіоні, а також 

зміцнюватиме діалог і військову співпрацю з Росією у питаннях скорочення 

стратегічних наступальних озброєнь. США наголошували на необхідності 

співпрацювати з РФ під час боротьби з тероризмом, нерозповсюдження зброї 

масового знищення, космічних досліджень і протиракетної оборони, 
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пропонуючи Росії відігравати активнішу роль у процесі забезпечення безпеки 

та стабільності в Азії [312, с. 12-13]. 

Дана Стратегія вперше констатувала факт американської протидії 

ворожим державам. Зокрема, у документі зазначалося, що США готові 

продемонструвати волю і виділити ресурси, необхідні для протистояння діям 

будь-яких країн, які загрожують інтересам Сполучених Штатів і безпеці їх 

союзників. Задля цього військові США повинні стримувати та завдавати 

поразки державам-противникам та екстремістським організаціям, а також 

зміцнювати потенціал союзників і партнерів [312, с. 4-5]. Крім того, держави-

члени НАТО мають діяти як сила, що стабілізуватиме ситуацію по периметру 

організації, який простягнувся від Близького Сходу і Леванту, Північної 

Африки, Балкан і Кавказу до Заходу Європи, а далі – до США й Канади. 

Тому єдиним натяком у рамках даного документа на продовження військово-

стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів можна вважати 

зобов’язання останніх підтримувати військові зв’язки між НАТО та 

європейськими країнами, які не є членами Альянсу, адже деякі з них 

виступають його надійними партнерами у процесі забезпечення 

трансатлантичної безпеки протягом десятиліть [312, с. 12-13]. 

На думку автора, ключові постулати цієї Стратегії сформульовані 

відповідно до стратегічного значення Росії та її впливу на глобальну систему 

міжнародних відносин: протягом 1990-х та на початку 2000-х рр. офіційний 

Вашингтон не мав необхідності стримувати військову агресію РФ, адже ця 

країна переживала період політичних і військових трансформацій і 

намагалася відновитися після поразки у Чеченській війні 1994-1996 рр. Проте  

зростання військової могутності Росії під впливом нафтодоларів та її агресія 

проти України в 2014 р. довели необхідність не тільки посилення військової 

присутності США та їх союзників у Європі, а й активізації українсько-

американського військового співробітництва [231]. 

Зважаючи на це, 18 грудня 2014 р. президент США Б. Обама підписав 

Закон про підтримку свободи України, згідно з яким Сполучені Штати 
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зобов’язалися сприяти у відновленні українського суверенітету і 

територіальної цілісності й стримувати владу Російської Федерації від 

подальшої дестабілізації ситуації в Україні. Закон передбачив механізм 

послідовного посилення тиску на оборонну, енергетичну і фінансову галузі 

російської економіки, адже США (координуючи зусилля зі своїми 

союзниками та партнерами) зобов’язалися застосовувати комплексний підхід 

у питанні підвищення здатності України захистити свою територію й 

відновити суверенітет і територіальну цілісність, зважаючи на незаконні дії 

влади РФ [300]. Крім того, документом передбачено можливість надання 

Україні військової техніки та послуг, у тому числі радарних систем для 

боротьби з артилерією противника, розвідувальних безпілотних літальних 

апаратів, захищених засобів зв’язку, а також посібників для навчання 

українських військових. До його тексту також включено положення, що 

дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби 

реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених 

українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських 

військових лікарів у цій сфері, а також посилення потенціалу повітряних та 

військово-морських сил  [221]. 

Протягом 2014-2015 рр. США надали Україні військову допомогу на 

суму в 260 млн. дол., включаючи постачання наметів, бронежилетів, 

тепловізорів, транспортних засобів, медичного та інженерного спорядження, 

портативних радіостанцій, радарів, що визначають місце, звідки ведеться 

вогонь противника, а також патрульних катерів. У 2016 р. США виділили 

Україні 300 млн. дол. військової допомоги [155]. 22 березня 2018 р. Конгрес 

США схвалив проект бюджету країни на 2018 р., що передбачив надання 

Україні 250 млн. дол. військово-технічної допомоги. Ця сума на 50 млн. дол. 

перевищує аналогічні асигнування 2017 р., що дозволило Україні отримати 

кошти, необхідні для придбання переносних протитанкових ракетних 

комплексів «FGM-148 Javelin», які вже надійшли на озброєння вітчизняної 

армії [133]. 
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Аналізуючи дані Агенції Міністерства оборони США зі співпраці в 

сфері безпеки і оборони, можна виділити три основні програми допомоги 

Україні у безпековому секторі. Європейська ініціатива перестрахування 

(англ. – European Reassurance Initiative – ERI) – американська програма, 

спрямована на посилення присутності США в Європі задля забезпечення 

безпеки у регіоні, ініційована адміністрацією Б. Обами 2014 р. як засіб 

реагування на приєднання Криму до Росії і розгортання збройного конфлікту 

на Сході України. Розпочавши реалізацію даної Ініціативи, американська 

влада мала намір запевнити європейські країни у дотриманні США своїх 

зобов’язань щодо захисту територіальної цілісності їх союзників у рамках 

НАТО і забезпечення безпеки у регіоні. У рамках ERI (загальний бюджет 

якої сягає 1 млрд. дол. США) Україна отримує допомогу у питанні створення 

нового покоління українських сил спеціальних операцій [245, c. 1]. У межах 

наступної програми під назвою Ініціатива з надання Україні допомоги у 

сфері безпеки (англ. – Ukraine Security Assistance Initiative – USAI) – 

передбачено асигнування 200 млн. дол. на надання допомоги ЗСУ у вигляді 

фінансування приїзду до України інструкторів, поставок обладнання, 

нелетальної військової техніки, логістичної підтримки, матеріального 

забезпечення тощо [322]. Бюджет Глобального резервного фонду безпеки – 

Україна (англ. – Global Security Contingency Fund – Ukraine) у 19 млн. дол. 

передбачено для здійснення початкової підготовки піхоти, а також 

реформування української поліції та надання допомоги у формуванні 

Національної гвардії [276]. Перші дві програми мають бути закінчені 

до 2020 і 2021 рр. відповідно, натомість у рамках Глобального резервного 

фонду безпеки – Україна фінансування згаданих проектів завершилося у 

вересні 2017 р. [121].  

На практиці така допомога, а також військова й оборонна співпраця зі 

США дає українській армії можливість досягнути західних стандартів, 

удосконалити власну техніку й отримати визнання у світі [57, с. 39]. В 

умовах активізації російської агресії на сході, Україна повинна продовжувати 

http://www.samm.dsca.mil/country-org/global-security-contingency-fund-ukraine-gscf-u
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посилювати свої оперативні спроможності завдяки проведенню заходів 

військового співробітництва зі збройними силами країн-партнерів  

[101, с. 85]. Відповідно, бажаючи упередити подальшу агресію РФ на 

території Європейського континенту, з 2014 р. США почали активніше 

залучати Україну до різноманітних військових навчань, адже саме державам 

Східної Європи  загрожує російська територіальна експансія [231]. 

Нині обидві країни проводять щорічні військові навчання на території 

України. Це, насамперед, тренування українських підрозділів і їх колег із 

армій НАТО під назвою «Rapid Trident» і навчання військово-морських сил 

«Sea Breeze» у Чорному морі. Під час цих заходів військові Сполучених 

Штатів передають українцям практичний досвід ведення бою на суші та на 

морі, а керівництво США має змогу оцінити ефективність співпраці з 

Україною у питаннях безпекової та оборонної реформи, спрямованої на 

розбудову українських профільних військових інституцій за стандартами 

НАТО [156, с. 38]. У 2018 р. тренувальні місії на території України 

здійснюють роботу на основі Технічної угоди між Міністерством оборони 

України та Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил Сполучених 

Штатів Америки в Європі щодо проведення багатонаціонального навчання з 

підготовки підрозділів збройних сил від 6 березня 2018 р. [171]. Зокрема, 

сухопутні навчання «Rapid Trident – 2018» (3-15 вересня 2018 р.) стали 

найбільш масштабними в історії НАТО у цьому регіоні, адже до них було 

залучено понад 350 одиниць техніки та 2 200 військових – представників 

збройних підрозділів 10 держав-членів НАТО та 4 країн-партнерів Альянсу. 

Крім того, у навчаннях узяли участь військовослужбовці багатонаціональної 

Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана 

Костянтина Острозького [21]. 

Зважаючи на анексію Кримського півострова та вторгнення РФ на 

територію України 2014 р., стратегічні пріоритети США та, відповідно, 

американська військова доктрина також зазнали змін. Основною метою 

Національної військової стратегії США 2015 р. стала протидія 
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ревізіоністським державам, які ставлять під сумнів дію міжнародних норм, а 

також екстремістським організаціям, що застосовують насильство, таким 

чином підриваючи транснаціональну безпеку [314, с. 1]. 

Відповідно до тексту документа, Росія бере участь у процесі 

забезпечення безпеки в окремих сферах на зразок боротьби з наркотрафіком 

та протидії тероризму, однак, не дивлячись на це, вона постійно демонструє 

неповагу до суверенітету своїх сусідів і здатна до застосування сили проти 

них задля досягнення своїх цілей. Військові дії РФ погіршують регіональну 

безпеку, бо вона вдається до використання пов’язаних із нею 

сепаратистських утворень. Такі дії порушують угоди, які РФ підписала, 

зобов’язавшись діяти у відповідності до норм міжнародного права, 

включаючи положення Статуту ООН, Заключного акта НБСЄ, 

Основоположного акта про взаємовідносини, співпрацю і безпеку між 

Російською Федерацією та НАТО, Будапештського меморандуму, а також 

Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності [314, с. 2]. 

У Стратегії Сполучені Штати визнають, що під час застосування 

насильства у зоні конфлікту окремі актори можуть діяти креативно і гнучко. 

Подібні «гібридні» конфлікти спровоковані військовими силами, які 

набувають недержавної ідентичності, як, наприклад, сили, на які спиралася 

Росія в Криму. Більше того, ці «гібридні» конфлікти можуть розпочинатися 

державними і недержавними акторами, які, діючи спільно, намагаються 

досягти визначених цілей, при цьому застосовуючи широкий спектр озброєнь. 

Подібна ситуація сьогодні спостерігається і на сході України [314, с. 4]. 

Однак, заявляючи про необхідність подолання та протидії агресивним 

акціям держав у всьому світі, США, згідно з документом, залишаються 

готовими до співпраці з усіма країнами, а тому мають намір  підтримувати 

зв’язки з РФ і залучати її до сфер взаємодії, що становлять спільний інтерес, 

якщо Росія вирішуватиме конфлікти мирним шляхом і дотримуватиметься 

при цьому норм міжнародного права [314, с. 3]. У питаннях надання 

військової допомоги з боку США іншим акторам задля розв’язання 
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конфліктів офіційний Вашингтон залишився вірним своїм зобов’язанням 

перед союзниками у рамках НАТО. Згідно зі Стратегією, Альянс надає 

життєво важливі гарантії безпеки своїм членам, тому його дії мають 

стратегічне значення для подолання конфліктів, особливо у світлі 

нещодавньої агресії Росії на його периферії [314, с. 9]. 

Таким чином, можемо констатувати другорядність значення 

російсько-українського протистояння у тексті даного документа. 

Незважаючи на критику на адресу РФ у зв’язку з її агресією на території 

України, «українське питання» у Стратегії згадується у контексті дотримання 

наявного в Європі статус-кво та стримування можливих військових дій Росії 

щодо союзників США у рамках НАТО. Відповідно, після публікації даного 

документа, співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у 

військовій сфері продовжилося у рамках досягнутих раніше домовленостей, 

однак воно не передбачало ані надання безпосередньої військової допомоги 

українським збройним силам, ані передачу Україні летальних озброєнь. Це 

означало, що США не мали наміру безпосередньо долучатися до бойових дій 

російсько-української війни. 

Схвалена 8 вересня 2016 р. Концепція розвитку партнерства між 

Міністерством оборони України та Міністерством оборони США на 

п’ятирічний період спрямована на розширення військового потенціалу 

збройних сил України та покращення їх спроможності самостійно вести 

бойові дії. Зокрема, у документі йдеться про зміцнення обороноздатності 

України; реалізацію оборонної реформи з метою створення сучасних 

збройних сил; вдосконалення процесів оборонного планування; управління 

оборонними ресурсами з метою формування, підготовки, розвитку та 

забезпечення військ; покращення співробітництва у галузі оборонних 

технологій [223]. Крім того, в 2016 р. розпочав роботу Багатонаціональний 

об’єднаний комітет із питань військового співробітництва та оборонного 

реформування, до складу якого увійшли представники США, Канади, Литви 

та Великої Британії, які оцінюють військові потреби України і визначають 
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пріоритетні напрями співпраці у сфері підготовки військових кадрів, надання 

обладнання і консультацій [57, с. 39]. 

Зважаючи на зазначене, варто зауважити, що внесення змін до Закону 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 2017 р. задля 

офіційного закріплення пріоритетності поглиблення співпраці  з НАТО з 

метою набуття нею членства у цій організації (ст. 11) можна вважати 

своєрідною стратегією формування зовнішньополітичного курсу країни у 

новому тисячолітті [141]. Однак, практична реалізація цих кроків пов’язана з 

необхідністю вироблення тактики завершення війни на Сході України на 

національному рівні. Саме належним чином реструктуризована сфера 

безпеки й оборони в комплексі з виваженим алгоритмом прийняття 

тактичних рішень мають стати підґрунтям для зменшення небезпек для 

держави, що надходять від терористичних атак, ризиків і загроз, адже вони є 

причиною не тільки економічної та політичної криз в Україні, а й призводять 

до значних людських втрат [18, с. 13]. 

У цьому контексті важливим є зміст Стратегії національної оборони 

США 2018 р., схваленої президентом Д. Трампом. Центральним завданням 

документа є переорієнтування збройних сил цієї держави на боротьбу з 

окремими країнами, а не терористичними угрупованнями, адже відсутність 

військової переваги над РФ та КНР може нівелювати здатність Сполучених 

Штатів протистояти їх агресії [289]. Тому в документі наголошується, що він 

є стратегією конкуренції, а не стратегією конфронтації із Росією та Китаєм, 

діями яких у Західній півкулі сьогодні стурбовані США. Натомість, останні 

продовжать взаємодіяти з країнами даного регіону, щоб спробувати зміцнити 

їх потенціал для дій навіть за умови їх залякування іншими акторами, а також 

їх спроможність боротися зі зловмисною діяльністю, яка є наслідком 

втручання у справи регіону ззовні. Відповідно, Сполучені Штати 

зобов’язуються захищати свої інтереси, а також союзників і партнерів, 

домагаючись збереження того бачення Гельсінського світового порядку, 

якого більшість держав світу дотримуються протягом багатьох років [110]. 



 142 

У документі зазначається, що Росія і Китай хочуть сформувати світ, 

який відповідав би їх авторитарній моделі правління, тобто намагаються 

отримати право вето на економічні, дипломатичні й оборонні рішення інших 

країн. У свою чергу, РФ ставить собі за мету зруйнувати Організацію 

Північноатлантичного договору і змінити економічні й безпекові структури 

Європи та Близького Сходу на свою користь [306, с. 2]. Оскільки ерозія 

військової переваги США над Китаєм і Росією може в кінцевому підсумку 

поставити під сумнів здатність держави стримувати агресію, документ 

визначає три основні довгострокові стратегічні цілі Сполучених Штатів: 

1) відновлення військової готовності для побудови більш боєздатних 

збройних сил; 

2) зміцнення альянсів шляхом залучення до них нових партнерів; 

3) реформування ділової практики військових відомств для підвищення їх 

ефективності [306, с. 5]. 

Отже, Стратегія не містить положень, що стосуються можливості 

розширення військової підтримки України з боку США у контексті 

російсько-українського протистояння. У документі лише відзначено, що 

використання РФ нових технологій для дискредитації і підриву 

демократичних процесів у Грузії, Криму і Східній Україні викликає 

занепокоєння, а у поєднанні з розширенням і модернізацією російського 

ядерного арсеналу перетворюється на очевидну проблему [306, с. 2]. Проте, у 

Стратегії немає жодних конкретних заяв щодо України або планів США 

стосовно її військової підтримки [306, с. 3]. Більше того, документ не містить 

згадок про розширення НАТО або про нові стратегічні союзи. Відповідно, 

можна стверджувати, що Україна залишається державою, яку США 

підтримують у її протистоянні з Росією у першу чергу політико-

дипломатичним шляхом, але перед якою вони не мають жодних чітко 

зафіксованих зобов’язань військово-оборонного характеру [209]. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Аналізуючи питання ролі й місця України у зовнішньополітичній 

стратегії США на пострадянському просторі, автор визначив, що після 

розпаду Радянського Союзу Сполучені Штати відводили особливе місце 

цьому регіону в процесі реалізації своєї зовнішньої політики, оскільки 

прагнули налагодити відносини з новими незалежними державами задля 

зменшення впливу на них Російської Федерації, чому мали слугувати 

реформи з досягнення зазначеними державними акторами енергетичної 

незалежності розвитку, ринкової економіки і демократичних свобод. 

Оскільки ці країни доволі молоді та мають ще незначний досвід політичного 

життя, демократичні цінності прижилися тільки у деяких із них на кшталт 

України та Молдови, але не відразу, а після періодів серйозних політичних 

потрясінь. В економічному сенсі найбільших успіхів США досягнули на 

Південному Кавказі, виступивши з узгодженою позицією з Туреччиною і 

країнами ЄС, що дало змогу розбудувати транспортні коридори для 

каспійських енергоносіїв. Центральна Азія, за винятком Казахстану, який 

став основним осередком інвестицій США у нафтогазову галузь, цікавила 

офіційний Вашингтон більше як транзитний регіон на шляху до Афганістану, 

де з 2001 р. тривала антитерористична операція. Загалом, на тлі 

одностайності країн Східної Європи, населення яких прагнуло до зближення 

з НАТО і ЄС, державні актори пострадянського простору виявилися 

неготовими до запозичення західних норм ліберальної демократії та ринкової 

економіки, бо серед їх політичних еліт досі сильні радянські авторитарні 

традиції, а пов’язані з ними ділові люди зуміли сформувати потужний 

прошарок олігархів-монополістів.  

Зовнішньополітична стратегія адміністрації У.Клінтона після розпаду 

СРСР була спрямована, насамперед, на інтеграцію до лав НАТО країн Балтії 

та Східної Європи, серед яких Польща мала найбільшу за чисельністю 

діаспору в Сполучених Штатах Америки, тоді як для державних акторів із 
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пострадянського простору запропонували програму «Партнерство заради 

миру» в 1994 р. Загалом, вступ до лав Альянсу країн Балтії та Східної Європи 

став чинником ізоляції пострадянських державних акторів, які опинилися у 

буферній зоні між Російською Федерацією та НАТО.  

З часом Україна втратила свою бездоганну міжнародну репутацію, як 

країна, що позбавилася третього найбільшого у світі ядерного арсеналу. У 

роки правління Л. Кучми США зрозуміли, що їх спроби «привити» Україні 

західні цінності виявилися неефективними. Основними причинами, які 

утруднювали американсько-українське співробітництво у політичній царині 

у добу правління Дж.Буша-молодшого, як наступника У. Клінтона, стали: 

авторитаризм Л. Кучми, корупційна справа засудженого у США колишнього 

прем’єр-міністра П. Лазаренка, поява в Україні розвиненої системи 

олігархічного капіталізму, найбільш впливові учасники якої орієнтувалися на 

Російську Федерацію, що зрештою і спричинило прихід до влади 

В. Януковича, який де-факто в 2010 р. проголосив курс на розвиток відносин 

із Росією завдяки проголошенню позаблоковості та Харківським угодам.   

Для США, які в 2014 р. вбачали Україну у сфері впливу Росії, 

Революція гідності стала доволі несподіваною. Але анексія російськими 

військами Криму, що за площею території навіть більший, ніж Держава 

Ізраїль, змусила офіційний Вашингтон розпочати надання Україні обмеженої 

військово-технічної та економічної допомоги і зміцнити східноєвропейський 

фланг НАТО військовою технікою. Роздратування американської політичної 

еліти втручанням Росії у президентські вибори в 2016 р. може послугувати 

поштовхом до зростання ролі України у зовнішньополітичній стратегії США, 

як противаги Росії на пострадянському просторі, якщо президент Д. Трамп, 

відомий проросійськими симпатіями, буде готовий підтримати такий курс 

під тиском конгресу.   
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РОЗДІЛ 3. 

ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВЕКТОРУ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ США 

 

3.1. Політичні засоби  реалізації зовнішньополітичної стратегії США 

щодо України 

 

Трансформація геополітичних відносин у світі та боротьба 

українського суспільства за незалежність і безпеку на початку 1990-х рр. 

сприяли налагодженню партнерства між Україною та США у політичній 

сфері. «Стартовою точкою відліку» співпраці сторін стало 1 серпня 1991 р., 

коли президент США Дж. Буш-страший під час виголошення промови в 

м. Київ висловився за збереження СРСР та продемонстрував підтримку 

радянському лідеру М. Горбачову. Справа в тому, що для США той період 

відзначився переоцінкою стратегічних пріоритетів [213, с. 81]. Спочатку 

Державний департамент висловлювався за збереження статус-кво на 

пострадянському просторі. Однак внаслідок розпаду СРСР американська 

влада усвідомила необхідність налагодження політичних контактів із новими 

незалежними державами, що утворилися на пострадянському  

просторі [31, с. 583]. 

25 грудня 1991 р. Сполучені Штати Америки офіційно визнали 

незалежність України, а 3 січня 1992 р. між сторонами було встановлено 

дипломатичні відносини [257]. Згідно з текстом Заяви про американсько-

українські відносини і розбудову демократичного партнерства  

від 6 травня 1992 р., офіційний Вашингтон надавав особливого значення 

консолідації демократії та незалежності України. Задля цього документом 

визначалися пріоритети співпраці сторін у політичній сфері: Україна та США 

зобов’язалися захищати та поширювати цінності, які об’єднують їх у 

демократичну спільноту держав, включаючи вільні та справедливі вибори, 



 146 

верховенство закону і забезпечення прав людини, зокрема, права всіх 

меншин,  незалежно від їх національності та віросповідання [63]. 

Водночас США робили наголос на процесі ядерного роззброєння 

України, оскільки цей напрям зовнішньої політики був пріоритетним для 

нової адміністрації У. Клінтона. Тому поглиблення співробітництва між 

сторонами відбулося лише після підписання Будапештського меморандуму 

1994 р., яке завершило процес переговорів між Україною і провідною 

ядерною країною Заходу щодо позбавлення ядерного статусу. В 1991 р. на 

території України знаходилося 222 одиниці розгорнутих засобів стратегічних 

наступальних озброєнь, у тому числі 130 міжконтинентальних балістичних 

ракет РС-18 (SS-19), 46 міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 (SS-

24), 46 важких бомбардувальників, оснащених крилатими ракетами 

повітряного базування дальнього радіусу дії. Ці носії були оснащені 1 594 

ядерними боєзаряди. Крім того, на території  перебувала значна кількість 

тактичних ядерних боєприпасів, вивезених СРСР із території держав – 

колишніх членів Організації Варшавського договору [66, с. 330-331]. Таким 

чином, на початку 1990-х рр. Україна стала третьою у світі ядерною 

державою, поступаючись за військово-ядерним потенціалом лише США та 

Росії [42]. Під тиском Сполучених Штатів Україна погодилася на 

роззброєння, адже її політична еліта на чолі з президентом Л. Кравчуком 

побоювалась міжнародної ізоляції та потребувала західних кредитів на тлі 

розриву господарських зв’язків із іншими країнами пострадянського 

простору [29, с. 367]. Партнерство зі США давало змогу прозахідному главі 

держави цього уникнути [265]. 

Не дивлячись на проголошення «багатовекторності» української 

зовнішньої політики після приходу до влади 1994 р. Л. Кучми, Україна 

продовжувала ліберальні економічні реформи й поглиблювала кооперацію зі 

США [157, с. 90]. Відповідно, під час державного візиту до США президента 

Л. Кучми 22 листопада 1994 р. було підписано один із основоположних 

документів двосторонніх відносин – Хартію українсько-американського 
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партнерства, дружби і співробітництва. Згідно з його положеннями, 

Сполучені Штати та Україна, виходячи з їх спільної відданості 

демократичним цінностям, виявили рішучість побудувати міцне партнерство 

в усіх сферах, що становлять для них спільний інтерес [198]. 

Офіційний візит в Україну президента США У. Клінтона відбувся  

11-12 травня 1995 р. Його результатом стало підписання спільної Заяви 

сторін, в якій робився наголос на підтримці Сполученими Штатами 

демократичних і ринкових перетворень, політичного суверенітету та 

територіальної цілісності України, а також процесу її інтеграції до 

європейської та світової спільноти [156, с. 35]. Під час візиту президента 

Л. Кучми до США 20-22 лютого 1996 р. американська сторона наголошувала 

на «стратегічній пріоритетності України в Європі» та на важливості її 

незалежності. По суті, офіційний Вашингтон прагнув заручитися підтримкою 

України в Європі, переконатися в її прозахідному курсі і наявності власної 

позиції у зовнішньополітичній сфері, яка б відрізнялася від 

зовнішньополітичного курсу Російської Федерації. Зважаючи на це, 

українська сторона заявила про намір долучитися до військових, політичних і 

економічних структур СНД (які фактично діяли під егідою РФ і їй 

підпорядковувалися) настільки, наскільки це відповідатиме її 

зовнішньополітичному курсу на національним інтересам [176, с. 73]. 

19 вересня 1996 р. було створено Українсько-американську 

міждержавну комісію під головуванням президента України Л. Кучми та 

віце-президента США А. Гора. Вона складалася з чотирьох комітетів, що 

займалися питаннями зовнішньої політики, безпеки, торгівлі та інвестицій, а 

також економічного співробітництва [176, с. 74]. Під час візиту міністра 

закордонних справ Г. Удовенка до США у жовтні 1996 р. відносини Україна 

– Сполучені Штати Америки були вперше офіційно кваліфіковані як 

«стратегічне партнерство», а в ході Першого пленарного засідання УАМК 

16 травня 1997 р. США визнали Україну центральноєвропейською державою 

і підтвердили надані їй гарантії безпеки [156, с. 35]. 
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Намагаючись підтримувати політику США, в 1998 р. Україна 

відмовилися від поставок турбін на першу в Ірані Бушерську АЕС, бо 

офіційний Вашингтон підозрював, ніби її потужності можуть бути 

використаними для виготовлення ядерної зброї [75, с. 11].  

У зв’язку з інтенсифікацією політичного діалогу сторін, Сполучені 

Штати Америки приділяли значну увагу демократизації України. Протягом 

1991-2001 рр. США надали Україні більше 2 млрд. дол. задля здійснення 

політичних і економічних реформ та вирішення нагальних гуманітарних 

проблем [321]. Офіційний Вашингтон надавав допомогу українським органам 

місцевого самоврядування, а також розвивав різноманітні програми за 

участю представників незалежних ЗМІ та громадянського суспільства. Дані 

завдання реалізовувалися Агенцією США з міжнародного розвитку  

(англ. – «United States Agency for International Development» – «USAID»), яка 

є центральним органом у питаннях надання допомоги країнам світу. 

У 1992 р. Україна та «USAID» уклали двосторонню Угоду про 

гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, де сторони визначили три 

стратегічні завдання: сприяння розбудові демократичної політичної системи 

за широкої участі громадян; формування ринкової економіки; надання 

допомоги у реформуванні соціального сектору, що мала нівелювати 

труднощі перехідного періоду для вразливих верств населення [68]. 

Підписання документа стало підґрунтям для тривалої співпраці сторін, яка 

продовжується до цього часу й включає широкий спектр програм, 

експертних обмінів і тренінгів, спрямованих на забезпечення верховенства 

права, підтримку демократії, налагодження «прозорого» виборчого процесу й 

поступального політичного розвитку в Україні. Так, згідно з даними 

«USAID», 2018 р. американська влада спрямувала на реалізацію цих завдань 

в Україні більше 144 млн. дол. [242]. 

Однак, не дивлячись на зусилля Сполучених Штатів Америки у цій 

галузі, початок 2000-х рр. можна вважати періодом своєрідної паузи в діалозі 

сторін. Приводом для цього стали порушення законодавчих норм під час 
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президентської кампанії 1999 р. в Україні. Більше того, результати 

референдуму про зміну української Конституції, що відбувся навесні 2000 р., 

продемонстрували неефективність президентсько-парламентської форми 

державного правління й, натомість, посилення президентської влади, яка 

почала виступати в якості домінанти розвитку політичної системи держави. 

Тобто, якщо всередині 1990-х рр. з особою президента України Л. Кучми 

пов’язувалися сподівання на реформування країни та її демократизацію, то 

на початку ХХІ століття в режимі його правління очільники США все 

частіше помічали авторитарні тенденції [215, с. 5]. Крім того, система 

олігархічного капіталізму, сформована в Україні, не могла забезпечити 

американським корпораціям нагоду для інвестування в її економіку.  

Відповідно, новий етап політичного співробітництва між Україною та 

США розпочався тільки після Помаранчевої революції 2004-2005 рр. та 

обрання президентом одного з її лідерів В. Ющенка. Спільна заява глав 

держав В. Ющенка і Дж. Буша-молодшого «Порядок денний нового століття 

для українсько-американського стратегічного партнерства», схвалена 

4 квітня 2005 р. під час офіційного візиту українського президента до 

Сполучених Штатів, мала вагоме значення. Даний крок свідчив про значну 

підтримку України з боку США, адже сторони домовилися про активну 

співпрацю в різноманітних галузях заради просування демократичних 

цінностей, свободи й безпеки [156, с. 37]. Президент Дж. Буш постійно 

наголошував на тому, що Сполучені Штати готові максимально сприяти 

розвитку й модернізації України в обмін на «розширення демократії і 

свободи», а також підтримуватимуть її інтеграцію до євроатлантичних та 

європейських структур [203, с. 109]. 

19 грудня 2008 р. сторони підписали Хартію Україна – США про 

стратегічне партнерство. У документі визначені основні принципи 

співробітництва, які передбачають зміцнення співпраці у сфері оборони й 

безпеки для запобігання глобальним загрозам стабільності у світі, а також 

підкреслено важливість розвитку співробітництва у питаннях економіки, 
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торгівлі, енергетики, демократії та культурних обмінів. Крім того, 

наголошується, що співпраця між двома демократичними державами 

ґрунтується на спільних цінностях та інтересах, які охоплюють поширення 

демократії та економічної свободи, захист безпеки та територіальної 

цілісності, забезпечення верховенства права, підтримку інновацій і 

технічного прогресу [197]. 

Із метою реалізації положень Хартії про стратегічне партнерство було 

створено двосторонню Комісію стратегічного партнерства, в якій 

співголовами виступають міністр закордонних справ України і державний 

секретар США. КСП є головним українсько-американським міждержавним 

органом, що координує співпрацю сторін завдяки діяльності шести 

міжгалузевих механізмів. До компетенції останніх віднесено питання 

політичного діалогу і верховенства права, нерозповсюдження та експортного 

контролю, енергетичної і ядерної безпеки, науки і технологій, торгівлі й 

інвестицій, а також оборони [257]. 

Президентство в США Б. Обами не уповільнило політичного 

співробітництва сторін, адже нове керівництво задекларувало спадкоємність 

курсу адміністрації Дж. Буша-молодшого на розвиток стратегічного 

партнерства з Україною [157, с. 92]. Основні принципи, які мали визначати 

політику нового президента США на українському напрямі, були 

оприлюднені у зверненні Б. Обами до ХХ конгресу українців Америки 

(17-19 жовтня 2009 р.). Зокрема, президент зазначив, що Україна готова до 

Плану дій щодо членства в НАТО, і зобов’язався працювати з союзниками 

Сполучених Штатів у рамках Альянсу задля того, щоб вона могла посісти 

законне місце члена євроатлантичної спільноти. Крім того, американський 

лідер заявив про підтримку політики України, спрямованої на зміцнення 

верховенства права, зменшення енергетичної залежності, покращення 

ділового клімату, а також про можливість збільшення американських 

інвестицій в українську економіку та розширення можливостей для молодих 

українців навчатися у США. Загалом, підтримка демократії, розвитку та 
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безпеки України визначалася в якості «центральної опори» зовнішньої 

політики Б. Обами щодо Європейського регіону [211, с. 5]. 

Дана риторика свідчила про певний «запас міцності» у двосторонніх 

взаєминах Україна – США, створений за попередній період співпраці. Однак 

із часом «перезавантаження» відносин із Російською Федерацією поступово 

нівелювало значення України, адже новий американський лідер був 

зацікавлений в одночасному скороченні стратегічних ядерних арсеналів 

США та Росії, у допомозі офіційної Москви у переговорах з Іраном щодо 

відмови останнього від програми розробки зброї масового знищення, а також 

у транзиті американських військово-транспортних літаків до Афганістану, де 

тривала кампанія НАТО. Саме такі чинники визначали стратегічну політику 

США щодо нових незалежних держав [204, с. 20-21]. Крім того, обрання  

президентом В. Януковича в 2010 р., якого американці добре запам’ятали за 

часів Помаранчевої революції, за словами П. ДʼАніері, посилило скептичні 

настрої серед високопосадовців США щодо майбутнього України через його 

спроби сфальсифікувати результати президентських виборів 2004 р. [177]. 

Тому ключовим завданням української влади того періоду мало стати 

збереження двосторонніх стратегічних відносин зі США на попередньому 

рівні. Зі свого боку, Б. Обама наполягав на продовженні імплементації 

ключових реформ в Україні, а також на передачі нею високозбагаченого 

урану, за допомогою якого теоретично можна було створити ядерну зброю, 

Російській Федерації. Як результат, 6 квітня 2010 р. РНБО схвалила Рішення 

про вивезення з території України останніх запасів високозбагаченого урану 

[185]. А вже 12 квітня 2010 р., під час роботи у м. Вашингтон Міжнародної 

конференції з ядерного роззброєння, президент України В. Янукович зробив 

заяву про згоду позбутися 90 кг урану, який зберігався у науково-дослідних 

центрах на території країни, передавши їх РФ [7, с. 44; 30, с. 335]. Цим самим 

В.Янукович намагався налагодити відносини зі США, які ставилися до нього 

зі значною недовірою.  
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22 березня 2012 р. Міністерство закордонних справ України 

оприлюднило Заяву про повне виконання зобов’язання з вивезення 

високозбагаченого урану з території  до Російської Федерації за сприяння 

США і МАГАТЕ. Згідно з даними МЗС, остання партія високозбагачених 

ядерних матеріалів була переміщена з Харківського фізико-технічного 

інституту, після чого в рамках реалізації двосторонніх домовленостей зі 

США Україна отримала еквівалентну кількість низькозбагаченого урану і 

відповідне обладнання. Крім цього, при фінансуванні США на базі 

Харківського фізико-технічного інституту почалися роботи з будівництва 

новітнього джерела нейтронів із застосуванням сучасних технологій. У Заяві 

зазначалося, що такі кроки, а також подальша співпраця України зі США у 

цій сфері значним чином сприятимуть зміцненню потенціалу вітчизняних 

науково-дослідних установ у галузі прикладної ядерної фізики і дозволять 

створити солідну базу для отримання широкого спектру медичних ізотопів 

для діагностики та лікування різних видів онкологічних захворювань. Більше 

того, Україна ще раз підтвердила багаторічну прихильність процесу 

світового ядерного роззброєння [106].  

Однак, незважаючи на відносну стабільність у відносинах Україна – 

США відразу після приходу до влади В. Януковича, дуже скоро криза у 

взаєминах сторін почала поглиблюватися. Причиною цього став арешт 

колишнього прем’єр-міністра Ю. Тимошенко та переслідування 

представників її уряду. У відповідь, 22 вересня 2012 р. Сенат США схвалив 

Резолюцію, в якій засудив дії адміністрації президента В. Януковича, 

спрямовані на політично вмотивоване ув’язнення Ю. Тимошенко [301].  

У тексті документа США закликали українську владу негайно звільнити 

Ю. Тимошенко й інших політичних в’язнів, а також звернулися до ОБСЄ із 

закликом вчинити дипломатичний тиск на В. Януковича задля її звільнення. 

Крім того, Сенат закликав Державний департамент США прийняти заборону 

на видачу віз особам, відповідальним за ув’язнення Ю. Тимошенко й погане 

поводження з нею [301]. 
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У відповідь на такі дії американських високопосадовців, МЗС України 

заявило про недоцільність коментувати Резолюцію, оскільки вона має 

декларативний, необов’язковий характер. Крім того, МЗС України 

звинуватило прихильників Ю. Тимошенко у спробах дискредитації країни за 

кордоном [156, с. 37]. Зі свого боку, багато американських політиків та 

експертів почали висловлювали стурбованість швидким зближенням України 

з Росією після приходу В. Януковича до влади, вираженням чого стали 

Харківські угоди та проголошення курсу на позаблоковість. Зокрема, на 

думку С. Пайфера та Е. Чоу, адміністрація Б.Обами створювала хибну 

картину стабільних відносин України зі США, адже насправді Сполучені 

Штати були вкрай незадоволені ситуацією там [3]. 

Після схвалення Кабінетом Міністрів України Розпорядження, згідно 

з яким процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 

та їх державами-членами, було призупинено «в інтересах національної 

безпеки», Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Д. Пайєтт 

(2013-2016 рр.) заявив про розчарування рішенням вітчизняного уряду [208]. 

Надалі, восени 2013 – взимку 2014 рр., під час Революції гідності в Україні, 

уряд і конгрес США виступили з критикою репресивних дій адміністрації 

президента В. Януковича, спрямованих на придушення громадського руху на 

підтримку євроінтеграційної політики України. Сенат і Державний 

департамент засуджували застосування насильства проти мирних 

демонстрантів у м. Київ 30 листопада, 1 грудня і 11 грудня 2013 р. і фактично 

стримували В. Януковича від застосування більш жорстких методів проти 

опозиції [156, с. 38]. 

Після початку агресії Російської Федерації проти України, яка 

розпочалася з окупації та незаконної анексії Криму й подальшого вторгнення 

російських військ на територію Донбасу, американські можновладці 

зрозуміли, що такі дії Росії створюють небезпечний прецедент, який може 

стати у нагоді офіційній Москві в експансії на території країн-членів НАТО.  
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Дії Росії з захоплення частини території сусідньої країни, більшої за площею 

за Державу Ізраїль, не могли бути проігноровані США, а двосторонній 

українсько-американський діалог активізувався. Зокрема, Сполучені Штати 

почали систематично надавати Україні фінансову та експертну допомогу для 

зміцнення обороноздатності країни, відновлення економічної стабільності та 

доставки гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту на Сході 

України [187]. Вважаємо, що окрім двосторонніх каналів, важливу роль у 

цьому процесі відігравав МВФ, в якому значний вплив мали США, Канада і 

Японія, адже його кредити під низькі відсотки дали можливість стабілізувати 

економіку України в умовах, коли значний відсоток регіонів, де виготовляли 

експортну продукцію, опинився під окупацією сусідньої держави.  

Проте, українсько-російське протистояння виявило недосконалість 

стратегічного партнерства CША та України. Вторгнення Росії на територію 

України довело поверховий характер безпекових гарантій, наданих Україні 

Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та РФ згідно з 

Будапештським меморандумом 1994 р. в обмін на відмову нашої країни від 

ядерної зброї [100, с. 24]. Офіційний Вашингтон вважає, що документ не 

можна вважати юридичним підґрунтям для надання Україні гарантій безпеки, 

а, швидше, він виступає суто декларативною заявою про повагу до її 

суверенітету й територіальної цілісності. А умови Будапештського 

меморандуму, на думку американських високопосадовців, порушили не 

США, а Росія [42]. Крім того, як стверджує С. Пайфер, питання вибору 

терміну «guarantees» чи «assurances» в англомовному варіанті документа для 

розкриття концепту гарантій, що надаються Україні в Будапештському 

меморандумі, викликало дискусію ще під час його підписання. Перший 

термін використовується для надання гарантій державам-членам НАТО, які 

передбачають військові зобов’язання. Але американська адміністрація 

наполягала на використанні другого терміну, адже не була готова до 

безпосередньої військової допомоги Україні. Тобто, західні держави з самого 

початку розглядали Будапештський меморандум як політичну угоду, що 
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передбачала лише «запевнення» у повазі до суверенітету і територіальної 

цілісності України, але нічого більшого [291]. 

З цим доцільно погодитися, бо Україна послідовно не захищала свої 

національні інтереси у питаннях ядерного роззброєння, відмови від участі у 

будівництві Бушерської АЕС в Ірані, а також збереження у своїх 

лабораторіях високозбагаченого урану, не отримуючи натомість жодних 

гарантій безпеки, які були б закріплені документально.  

Враховуючи декларативний характер Будапештських домовленостей, 

США у своїй стриманій відповіді на захоплення російськими військами 

українських територій нібито формально не порушили їх в юридичному 

сенсі. Проте, прецедент був створений, тому американська політична еліта 

була змушена діяти, щоб  не допустити його повторення у «чутливих» для 

НАТО регіонах. Тому 3 квітня 2014 р. президент США Б. Обама підписав 

Закон на підтримку суверенітету, територіальної цілісності, демократії та 

економічної стабільності в Україні, що передбачав здійснення низки заходів 

задля сприяння офіційному Києву в його протистоянні з Росією. Зокрема, 

документом передбачалося надання Україні кредитних гарантій на суму в 

1 млрд. дол. США; сприяння українському уряду в ідентифікації, блокуванні 

та поверненні активів, пов’язаних із корупційними діями колишнього 

президента В. Януковича, членів його родини і його соратників; переказ 

коштів у розмірі 50 млн. дол. США на потреби демократії та 100 млн. дол. 

США на посилення безпекової співпраці з Україною та іншими країнами 

Центральної та Східної Європи; запровадження додаткових санкцій проти 

осіб, відповідальних за насильство та серйозні порушення прав людини щодо 

учасників антиурядових протестів в Україні, які почалися 

21 листопада 2013 р., започаткування практики щорічного звітування 

Міністра оборони США перед Конгресом щодо військових та безпекових 

акцій, що відбуваються за участю РФ [307]. 

Даний документ став першим суттєвим актом підтримки України з 

боку США під час її протистояння з Росією та «політичною констатацією» 
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наявності стратегічних відносин сторін. Згодом Сполучені Штати очолили 

кампанію політичного та санкційного тиску на РФ у глобальному вимірі у 

співпраці з розвиненими країнами. Так, ще 24 березня 2014 р. Росія була 

піддана критиці з боку країн «Великої вісімки» (G8) і формально виключена 

зі списку її членів. Оскільки дана структура не має процедури позбавлення 

членства, її учасники оголосили про призупинення участі у складі G8 для 

припинення роботи у цьому форматі й продовження засідань у рамках 

«Великої сімки», або G7. Країни-учасниці G7 наголошували на важливості 

здійснення співпраці у такому вигляді до того часу, поки Росія не змінить 

зовнішньополітичний курс, погрожуючи жорсткими санкціями у випадку 

продовження нею агресивної політики щодо України [82]. 

Згодом у 2014 р. було введено: 

1) санкції щодо фізичних та юридичних осіб Росії та України, зокрема і в 

Криму, які своїми діями призвели до порушення суверенітету та 

територіальної цілісності України, сприяли російській окупації та 

подальшій анексії Кримського півострова; 

2) санкції щодо посадових осіб уряду Росії та представників оборонного 

сектору країни, які причетні до збройної агресії проти України; 

3) секторальні санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які причетні до 

реалізації або сприяли реалізації політики Кремля щодо анексії Криму та 

використання сили проти України; 

4) заборону на ведення економічної діяльності громадянами США та 

американськими компаніями в Криму (зокрема, блокування власності 

окремих осіб та суттєві обмеження здійснення певних банківських 

трансакцій стосовно Кримського регіону України) [40, с. 32]. 

США щороку продовжували введені обмеження щодо РФ та її 

громадян у зв’язку з анексією Криму Росією та застосуванням нею військової 

сили проти української держави, наголошуючи, що дії, які підривають 

демократичні процеси та систему влади в Україні, загрожують миру, безпеці, 

стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють 
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незаконному привласненню українських активів, становлять виняткову та 

надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США 

[40, с. 33]. 

Подальше посилення режиму санкцій проти РФ визначалося Законом 

про протидію противникам США за допомогою санкцій, схваленим 2 серпня 

2017 р. Документом передбачено запровадження додаткових санкцій щодо 

російських спеціальних проектів із видобутку нафти, фінансових установ, 

проявів корупції у РФ, порушників прав людини, російського оборонного та 

розвідувального секторів, розвитку російських енергетичних трубопроводів 

та приватизації [255].   

Згодом, уже 29 січня 2018 р. Міністерство фінансів США 

оприлюднило передбачений Законом «Кремлівський список», до якого 

ввійшли 96 бізнесменів, що мають статки понад 1 млрд. дол., а також 114 

чиновників і очільників російських держкомпаній. Крім того, документ 

зобов’язує Міністра фінансів США подавати до Конгресу доповіді щодо 

антиросійських санкцій після консультацій із директором національної 

розвідки та державним секретарем. У додатках до доповідей, які 

залишатимуться таємними, можуть перераховуватися особи з меншими 

статками, що не належать до кола найвищих посадових осіб. Окремою їх 

частиною мають бути списки підприємств, у власності яких частка держави 

становить понад 25%, а їх прибутки перевищують 2 млрд. дол. США 

[136, с. 28-29]. Вважаємо, що такі санкції були важливими у контексті 

негативного впливу на російську олігархічну систему. У перспективі вони 

можуть породити розкол між російськими «силовиками», що керують 

країною, та олігархами, які фінансово забезпечують їх правління.  

Однак, незважаючи на потужну підтримку України на міжнародному 

рівні й постійне посилення санкцій щодо Росії із боку США, варто 

відзначити збереження напруги у політичних відносинах сторін після 

Революції гідності, адже скандал про втручання Росії у президентські вибори 

у США також стосується України, яка оприлюднила інформацію про 
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нелегальні виплати Партією регіонів коштів американському політтехнологу 

П. Манафорту, що згодом очолив виборчий штаб Д. Трампа, але під впливом 

цієї інформації був змушений піти у відставку [74]. Цей крок можна вважати 

єдино вірним, адже він усунув із американської влади впливову особу з 

потужними російськими зв’язками.  

Отже, у контексті розслідування ймовірного втручання Росії у 

президентські вибори в США 2016 р., звинувачення, висунуті екс-главі 

передвиборчого штабу Д. Трампа П. Манафорту, не стосуються періоду його 

перебування на цій посаді чи контактів із росіянами, а повʼязані з переказом 

через офшорні рахунки близько 75 млн. дол. США, отриманих ним під час 

роботи на тодішнього президента України В. Януковича та Партію регіонів. 

І хоча Національне антикорупційне бюро України опублікувало копії 

документів, згідно з якими колишній радник В. Януковича П. Манафорт 

дійсно отримав від Партії регіонів 12,7 млн. дол. незаконним шляхом, 

оточення Д. Трампа продовжує звинувачувати Україну у втручанні в 

американські вибори, не дивлячись на зміну влади в нашій державі [74].  

Тож, зважаючи на наявність подібних негативних чинників співпраці, 

США часто наголошують на тому, що корупція продовжує бути найбільшою 

проблемою в Україні, а українська влада відкладає необхідні реформи 

(підвищення цін на газ, подолання корупції тощо) з політичних 

міркувань [83]. 

У зв’язку з наявністю подібних тенденцій у рамках двосторонньої 

взаємодії України та Сполучених Штатів, останні сьогодні намагаються 

збільшити свій вплив на розвиток України як у внутрішньополітичному, так і 

в зовнішньополітичному вимірах. Зокрема, 15 червня 2017 р. сторони 

підписали Меморандум про співробітництво між вищими законодавчими 

органами України та США, спрямований на розширення міжпарламентської 

взаємодії держав у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та 

культурній сферах. Окрема увага у документі приділяється узгодженню дій 

між парламентами під час протидії викликам, пов’язаним із російською 
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агресією проти України шляхом надання Сполученими Штатами допомоги у 

захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також у 

впровадженні необхідних структурних реформ та модернізації економіки. 

Меморандум визначає перелік сфер, що мають бути охоплені двостороннім 

міжпарламентським діалогом, який включає питання міжнародної політики, 

безпеки, торгівлі, промисловості, інновацій, інфраструктури, космосу, 

охорони здоров’я, довкілля, сільського господарства, природних ресурсів, а 

також інші напрями за згодою сторін. Крім того, згідно з текстом документа, 

українсько-американська міжпарламентська співпраця полягатиме у 

зміцненні важливої ролі України у захисті Європи, як форпосту західної 

цивілізації [37]. 

Водночас Сполучені Штати роблять акцент на важливості політико-

дипломатичного врегулювання українсько-російського конфлікту та 

залученні до цього процесу європейських гравців [190]. У 2017 р. була 

створена посада Спеціального представника Державного департаменту США 

з питань України, яку зайняв кар’єрний дипломат К. Волкер. Нині він 

задіяний у переговорах із представниками української влади, Росії, ЄС та 

США. Відповідно, завдяки його діяльності офіційний Вашингтон має 

можливість отримувати об’єктивну інформацію щодо подій на сході України 

та в Криму, а також оцінювати настрої ключових європейських акторів 

Німеччини та Франції із «українського питання» [45]. 

Нині К. Волкер виступає основним виразником офіційної 

американської позиції щодо врегулювання українсько-російського 

конфлікту. На його переконання, важливим механізмом, який стримує 

Російську Федерацію, є санкції, які завдають значних збитків її економіці. 

Крім того, США підтримують введення миротворчої місії ООН на Донбас. 

Такі дії сприятимуть встановленню миру на Сході України, необхідного для 

того, щоб реалізувати політичні кроки, передбачені Мінськими 

домовленостями, – надання спеціального статусу східним регіонам України, 

оголошення амністії, проведення місцевих виборів тощо [219].  



 160 

На думку Н. Ржевської, стосунки стратегічного партнерства держав 

будуються на таких засадах: загальна зацікавленість партнерів у плідному 

співробітництві, взаємне визнання відносин стратегічного характеру; 

готовність рахуватися з інтересами іншої сторони, йти на компроміси задля 

досягнення стратегічних цілей, навіть якщо такі дії є неоднозначно 

доцільними з точки зору власної вигоди; взаємна відмова від 

дискримінаційних (більше того, ультимативних) дій стосовно один одного; 

довгостроковий характер партнерських відносин, тобто стратегічне 

партнерство встановлюється не на період у 2-3 роки, а на тривалу 

перспективу; наявність дієвих механізмів реалізації такого формату відносин; 

правове закріплення змісту і механізмів стратегічного партнерства; 

дисциплінованість, послідовність і прогнозованість, неухильне виконання 

партнерами своїх обов’язків; висока ефективність стратегічного партнерства, 

за наявності якої віддачу від співробітництва відчувають обидві сторони, до 

того ж не лише державно-політичні еліти, а й суб’єкти економічної 

діяльності, пересічні громадяни обох країн тощо [151, с. 229]. 

Ми не погоджуємося з думкою цієї дослідниці, бо маємо відзначити, 

що відносини між Україною та США зазнають докорінних змін відповідно до 

зовнішньополітичної кон’юнктури, наявної у регіональному вимірі, а також у 

зв’язку з виборами у обох країнах, що призводять до ротації політичної еліти. 

Тобто, їм не притаманна стабільність, яка виражається у сталості 

співробітництва за будь-яких політичних режимів. Україна не зуміла 

змусити себе поважати шляхом захисту своїх інтересів у безпековому 

вимірі, відмовившись від ядерних важелів впливу на переговорах без 

отримання для себе вагомих привілеїв. Вкрай негативний вплив на відносини 

справляє російський чинник і схильність офіційного Вашингтона оцінювати 

кожне стратегічне рішення з точки зору реагування на нього Російської 

Федерації на інших «фронтах»  у іранському питанні, у гарантуванні 

безпеки Держави Ізраїль і забезпеченні стабільності Афганістану тощо. 

Вважаємо, що саме така американська політика стала причиною того, що 
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Україна досі не перетворилася на великого отримувача високотехнологічної 

зброї США. Разом із тим, значення підтримки США виявилося стратегічним 

у таких сферах як зближення України з НАТО, здійснення демократизації, 

подальше стримування російської агресії, підтримання стабільності 

української економіки завдяки позикам і підтримці МВФ.  

Нині перспективи співробітництва між Україною та Сполученими 

Штатами Америки неоднозначні через зміну керівництва США, але 

підтримка внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку України – дійсно 

стратегічний пріоритет американської влади, проте задля його втілення вона 

не здійснить перегляд власних стратегічних імперативів [57, с. 41]. Із нашої 

точки зору, в середньо- та довгостроковій перспективі стратегічні інтереси 

США щодо України у політичній сфері формуватимуться під впливом низки 

факторів: 

1) пріоритетності питання європейської безпеки у порядку денному нової 

адміністрації США; 

2) спроможності України проводити реформи і перетворитися на «приклад 

успішного розвитку» у регіоні на кшталт Чилі у Латинській Америці, яка 

стала найбагатшою країною у відсталому регіоні Анд завдяки 

американському неоліберальному реформуванню; 

3) наявності загроз із боку Росії для союзників США по НАТО на теренах 

Європи [190]. 

Відповідно, основним завданням для України є налагодження 

контактів із новим керівництвом Сполучених Штатів та розширення сфер 

співробітництва обох країн на основі поглиблення політичного діалогу між 

ними на найвищому рівні й збільшення вагомості у регіоні та світі як 

повноцінного, незалежного геополітичного гравця й надійного стратегічного 

партнера США.  
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3.2. Економічний вимір співробітництва США й України 

 

США – одна з найбільших торговельних держав світу, яка також 

належить до переліку ключових інвесторів. Маючи багаторічний досвід 

відновлення народних господарств країн-партнерів, що перебували у стані 

повоєнної кризи, офіційний Вашингтон також може сприяти і розвитку 

української економіки. 

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС 2014 р., Україна сьогодні 

поступово стає частиною єдиного економічного простору Європи, розвиток 

якого є пріоритетним для США в якості засобу зменшення її залежності від 

Росії. Даний підхід підтверджується у роботах Ж. Атталі, котрий виділяє три 

провідні регіони світу, які мають стати центрами домінуючих економічних 

просторів майбутнього: 

1) американський простір, що остаточно об’єднує обидва американські 

континенти в єдину фінансово-промислову зону; 

2) європейський простір, що виникне внаслідок економічного об’єднання 

Європи; 

3) тихоокеанський регіон – зона «нового процвітання», що складатиметься з 

декількох конкуруючих центрів (Токіо, Пекін, Тайвань, Сеул, Сінгапур 

тощо) [183, с. 17]. 

Торговельно-економічна співпраця між Україною та США почала 

розвиватися після підписання 1992 р. Угоди про торговельні відносини між 

Україною і Сполученими Штатами Америки [182]. Це – перший нормативно-

правовий акт, що надав можливість спростити процедуру встановлення 

торговельних зв’язків та комерційних контактів між країнами і визначив 

порядок вирішення спорів між ними [132, с. 107]. Угодою встановлювався 

режим найбільшого сприяння щодо експорту товарів сторонами і 

недискримінаційний режим стосовно застосування кількісних обмежень, 

видачі ліцензій, а також імпортованих товарів і послуг, що походять з їх 

території, та розподілу валютних коштів, необхідних для оплати такого 
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імпорту (ст. I). Крім того, у тексті документа вони підтвердили бажання 

розширювати торгівлю товарами і послугами, а також зобов’язалися 

забезпечувати сприятливі умови для довгострокового розвитку торговельних 

відносин між громадянами і компаніями (ст. III). Наголошувалося, що 

сторони вживатимуть відповідних заходів для заохочення розширення 

комерційних контактів із метою збільшення товарообігу, сприятимуть 

розвитку комерційної діяльності, а також забезпечуватимуть належний 

захист прав інтелектуальної власності [182]. 

У 1994 р. була створена Українсько-Американська комісія зі сприяння 

розвитку торгівлі та інвестицій, яка мала сприяти поліпшенню умов 

комерційної діяльності в обох країнах та розвитку співробітництва в галузі 

конверсії і оборонної промисловості [23, с. 39].  

Хартія Україна – США про стратегічне партнерство від 19 грудня 

2008 р. значною мірою базувалася на документі «Пріоритети українсько-

американського співробітництва (Дорожня карта)» від 1 квітня 2008 р. [138]. 

Останнім передбачено, що США та Україна «як важливі друзі та стратегічні 

партнери, тісно співпрацюють з широкого спектра питань, які становлять 

взаємний інтерес», включаючи поширення економічної свободи та 

демократії. Задля покращання інвестиційного клімату України сторони 

домовилися про співробітництво у сфері розв’язання невирішених бізнесових 

проблем [138]. Зазначимо також, що у складі Комісії стратегічного 

партнерства держав діє міжгалузевий механізм торгівлі й інвестицій, а діалог 

у торговельно-економічній сфері організовано у форматі двосторонньої Ради 

з питань торгівлі та інвестицій [204, с. 20]. 

На думку В. Лажніка, від часу проголошення незалежності України 

українсько-американське співробітництво у торговельній сфері розвивалося 

доволі динамічно, але наприкінці 1990-х рр. обсяги зовнішньої торгівлі  

знижуватися і в 2003 р. вони досягнули найнижчого рівня, починаючи з 

1994 р. Після цього почався період швидкого зростання товарообігу. Це було 

зумовлено політичними подіями Помаранчевої революції 2004-2005 рр., що 
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сприяли зростанню інтересу до України зі сторони США і зміною Україною 

вектору зовнішньоекономічної стратегії. Вже в 2008 р. 

зовнішньоторговельний оборот зріс до найвищого рівня за останні 20 років – 

до 4,76 млрд. дол., що у 9,6 разів більше, ніж у 2003 р., коли обсяг зовнішньої 

торгівлі товарами мав найменші показники, починаючи з 1994 р., і знизився 

до 493 млрд. дол. [85, с. 146].  

Обидві країни завжди активно співпрацювали з метою зменшення 

бар’єрів у торгівлі та забезпечення вільного взаємного доступу до ринку. Так, 

США в 2006 р. скасували поправку Джексона – Веніка стосовно України і 

тоді ж визнали ринковий статус української економіки та проголосили намір 

сприяти вступу України до низки міжнародних організацій, зокрема, активно 

підтримували набуття нею членства в СОТ 2008 р. [80, с. 10].  

Значну роль у розвитку співпраці між Україною і США традиційно 

відіграє «USAID», яка відстоює посилення співпраці сторін у рамках чинних 

програм, спрямованих на розвиток приватного сектору, таких як Ініціатива з 

розвитку потенціалу фінансового управління та розвитку торгівлі, 

включаючи Програму торговельної політики України, здійснену у квітні 

2015 р. У її межах пропонувалися короткострокові та довгострокові тренінги, 

консультації та технічна допомога для підтримки диверсифікації українських 

експортних ринків. Крім того, Програма допомогла Україні у вирішенні 

зовнішньоторговельних спорів через Світову організацію торгівлі (СОТ). 

Взагалі, метою цих ініціатив «USAID» є розбудова конкурентоспроможної 

української економіки, зокрема, шляхом заохочення розвитку приватного 

бізнесу [248]. 

Крім того, в Україні діє Американська Комерційна Служба, яка 

представляє Департамент торгівлі США. Основне завдання цієї Служби – 

допомога американським компаніям знаходити та виконувати контракти в 

Україні й сприяти поширенню співробітництва між українськими та 

американськими діловими колами. Спеціалісти цієї Служби вивчають 

найперспективніші галузі економіки України, що дає змогу зосередитися на 
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сферах, які мають широкий потенціал для розвитку торгівлі між 

американськими та українськими компаніями. Співробітництво між 

фінансовими і діловими колами обох країн сприяє поглибленню 

стратегічного партнерства, а також залученню інвестиційних ресурсів в 

українську економіку [1]. 

У цьому контексті важливою також є співпраця сторін у межах 

Спеціальної програми бізнес-стажувань Міністерства торгівлі США (англ. – 

Special American Business Internship Training Program – SABIT), розробленої 

1990 р. для допомоги підприємцям і державним службовцям пострадянських 

країн у таких питаннях як обмін професійним досвідом, здійснення 

стажувань, підвищення кваліфікації бізнесменів, підприємців та економістів, 

а також сприяння реалізації економічних реформ у державах, залучених до 

Програми. Станом на 2018 р. завдяки SABIT навчання пройшли понад 6 тис. 

керівників і вчених із різних регіонів світу [163]. 

Завдяки програмі українські бізнесмени отримують можливість 

ознайомитися з промисловим сектором США, дізнатися про інноваційні 

технології, обладнання та послуги, зрозуміти сутність ринкових бізнес-

концепцій, що необхідно для підтримки економічного розвитку та залучення 

іноземних інвестицій в Україну. SABIT також надає унікальну можливість 

учасникам установити і підтримувати подальші ділові контакти. Це сприяє 

ознайомленню потенційних ділових партнерів або покупців із продукцією та 

послугами можливих контрагентів, що у подальшому дозволяє їм 

розширювати експортну та інвестиційну діяльність [163]. 

На території України зареєстровано 1 545 підприємств з 

американським капіталом. Найпривабливішими сферами для американських 

інвесторів залишаються сільське господарство, торгівля і фінансовий сектор. 

Такі американські корпорації як «The Coca-Cola Company», «Cargill Inc.», 

«Kraft Foods Inc.», «PepsiCo.», «S.C. Johnson & Son», «Procter & Gamble», 

«McDonald’s», «Bunge», «Deere & Company», «Chevron», «Citibank» та інші 

займалися інвестуванням в економіку України, починаючи з 1991 р. 
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Привабливою для інвесторів залишається порівняно недорога та 

висококваліфікована робоча сила, якою відзначається Україна [85, с. 145]. 

Крім того, для США важливо, що Україна – 5-й за величиною серед 

25 найбільших експортерів IT-послуг (PwC) і, згідно з даними «Outsourcing 

Journal», є першим і основним ринком аутсорсингу в Східній Європі. Якість 

української математичної та технічної освіти, так само як і професійний 

рівень українських розробників, давно не викликають сумнівів. Останні 

володіють найактуальнішими мовами програмування – «Java» (23%), 

«JavaScript» (16%), «C#» (15%), «PHP» (13%), «Python» (7%), «C++» (5%), 

«Ruby» (4,5%). Це приваблює американські ІТ-компанії на український 

ринок: зокрема, нині в Україні функціонують офіси таких потужних 

корпорацій як «NetCracker», «Aricent», «SysIQ», «Maxymizer», «EngagePoint» 

тощо, які пропонують вітчизняним фахівцям конкурентні заробітні плати, 

натомість отримуючи якісний кінцевий ІТ-продукт світового рівня [131]. 

У Спільній заяві Українсько-Американської Ради з торгівлі та 

інвестицій від 3 жовтня 2017 р. підкреслювалося, що Україна продовжує 

рішучі реформи, спрямовані на покращення свого ділового й інвестиційного 

клімату. Тому Сполучені Штати вітають зусилля України, скеровані на 

реформування системи відшкодування ПДВ та митниці, адже модернізація 

роботи податкових та митних органів стане сигналом світовому бізнесу про 

бажання України покращити бізнес-середовище [164]. 

Під час зустрічі президента П. Порошенка з представниками 

американських ділових кіл, які вже представлені в Україні, або зацікавлені у 

розвитку бізнесу в ній, 26 вересня 2018 р. український лідер заявив про 

покращення інвестиційного клімату та зростання кількості прямих іноземних 

інвестицій, адже макроекономічна ситуація має чіткі ознаки стабільності. 

Відповідно, учасники зустрічі обговорили питання бізнес-клімату, 

дерегуляції, податкової політики та досягнення України у реформах 

законодавчої сфери. Також були представлені окремі бізнес-проекти, які 

американські компанії планують здійснити в Україні найближчим часом. 
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Представники таких корпорацій як «Holtec», «AT&T», «IBM Corporation», 

«Boeing International», «XCoal Energy & Resources», «Motorola Solutions», 

«GE Transportation», «AM General», «Bunge Ltd.», «Cargill, Inc.», «The Coca-

Cola Company», «PepsiСo.», «Citibank» та «Greenbrier» відзначали, що 

покращення бізнес-клімату дозволило не лише великим, а й малим та 

середнім міжнародним компаніям почувати себе комфортно та вести 

успішний бізнес в Україні [4]. 

Як результат, наприкінці жовтня 2018 р. із метою пошуку цікавих 

інвестиційних можливостей до України зі США вирушила Перша офіційна 

торгова місія, до якої увійшли представники 12 великих американських 

компаній. Вони ставлять за мету знайти в Україні вигідні можливості для 

інвестицій, зокрема із застосуванням приватизації як одного з механізмів 

налагодження бізнесу в енергетичній сфері, а також щодо великих 

інфраструктурних і промислових компаній [220]. 

Обсяг американських інвестицій в Україну почав істотно 

збільшуватися, починаючи з 2000 р. Це було пов’язано, насамперед, зі 

стабілізацією політичної ситуації, що сприяло покращенню інвестиційного 

клімату. За даними Державної служби статистики України, за обсягом 

прямих інвестицій, залучених в економіку України в 2017 р., США посіли 14-

те місце. Станом на 2017 р. було залучено американських інвестицій на суму 

538,7 млн. дол. США, що становило 1,4% від усіх прямих іноземних 

інвестицій, які надійшли в економіку України, що є все-таки незадовільним 

показником, адже США – інвестиційний лідер світу [148]. 

Однак, протягом 2015-2017 рр. спостерігалися певні прояви занепаду 

економічного та інвестиційного співробітництва сторін, тому 2015 р. можна 

вважати відправним пунктом третього етапу їх торговельно-економічної та 

інвестиційної взаємодії. Анексія Криму та конфлікт на Донбасі в 2014 р. 

надзвичайно негативно вплинули на українську економіку. Тому, без 

сприяння офіційного Вашингтона українській владі було б важко отримувати 

кредити від МВФ, які допомагають стабілізувати ситуацію. 
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Такі позики зазвичай надаються членам МВФ із метою фінансової 

підтримки заходів зі стабілізації економіки, структурної й інституційної 

перебудови, а також запобігання «втечі» капіталу. Обов’язковою 

передумовою для виділення кредитів країнам із високим рівнем інфляції є 

здійснення ними заходів щодо стабілізації валютної системи та надання 

динамізму співпраці з торговельними партнерами задля вирішення проблем 

зовнішньої заборгованості [102, с. 13]. Ліміт кредиту, що надається державі, 

обмежується 50% її квоти, яка вираховується у залежності від розміру 

внесків даної країни до МВФ. Обсяг внесків безпосередньо впливає і на 

кількість голосів, що держава отримує в рамках Фонду. Тому країни, які 

перераховують на баланс МВФ більшу кількість коштів, мають більшу 

кількість голосів під час вирішення питань щодо кредитування тих чи інших 

державних акторів [76, с. 56]. 

Найбільш впливовим членом МВФ є США, квота яких становить 

близько 65 млрд. дол. та забезпечує право на 17,78% усіх голосів [76, с. 57]. 

Тому ця держава безпосередньо впливає на виділення організацією кредитів 

і, відповідно, може висувати до них окремі вимоги, від виконання яких 

залежатиме позитивне рішення щодо надання коштів чи навіть збільшення 

лімітованих обсягів кредитування. 

Після приєднання України до МВФ 1994 р., фінансова допомога їй 

надавалася у таких формах: 

1) за Програмою системної трансформаційної позики для підтримки 

платіжного балансу; 

2) за програмою «Stand by» для підтримки курсу національної валюти і 

фінансування дефіциту платіжного балансу; 

3) за Програмою розширеного фінансування для сприяння економічній 

стабілізації [54, с. 213]. 

11 березня 2015 р. МВФ ухвалив для України 4-річну Програму 

«Механізм розширеного фінансування», перший транш за якою обсягом у 

5 млрд. дол. США країна отримала одразу після її схвалення. Надання 

http://finmin.com.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mehanizm-rozshirenogo-kredituvannja
http://finmin.com.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mehanizm-rozshirenogo-kredituvannja
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другого траншу обсягом у 1,7 млрд. дол. США (що були повністю 

спрямовані на поповнення резервів Національного банку України) було 

підтверджено Радою директорів МВФ 31 липня 2015 р. [69]. Загалом, 

протягом наступних трьох років Україна має щорічно отримувати по чотири 

транші розміром близько 620-630 млн. дол. кожен за умови реалізації 

задекларованих реформ з оптимізації економіки [108]. Кошти, які Україна 

отримує від МВФ, використовуються як своєрідна «подушка безпеки», тобто 

надходять до резервів Національного банку чи розміщуються на депозитних 

рахунках іноземних банків із метою стабілізації макроекономічної ситуації в 

Україні та підвищення її привабливості для інвесторів і кредиторів [112]. 

Використовуючи всій вплив у рамках МВФ, США намагаються 

сприяти виділенню Україні зазначених коштів, однак вимагають виконання 

певних вимог щодо реформування її внутрішньополітичного розвитку. 

Зокрема, сьогодні ключовими умовами для отримання наступних траншів 

кредитів для України є реальна приватизація, зняття мораторію на продаж 

землі, підвищення комунальних тарифів для населення та створення 

антикорупційного суду, під час формування якого міжнародні експерти 

повинні мати право вето на призначення суддями кандидатів, які, на їх 

переконання, не відповідають «критеріям доброчесності» [169]. 

Важливим виразником стану економічного співробітництва є торгівля. 

Однак для неї характерна негативна тенденція, коли імпорт товарів 

переважає над експортом, що можна пояснити сировинним характером 

української економіки, її орієнтацією на експорт металопрокату і продукції 

сільського господарства. У 2016 р. обсяг експортно-імпортних операцій 

сторін сягнув суми в 1,65 млрд. дол., а вже 2017 р. загальний товарообіг між 

країнами становив 3,35 млрд. дол. США [111, с. 19; 174].    

Товарна структура експорту України до США є досить 

диверсифікованою, але ключове значення має продукція лише кількох 

товарних груп – чорних металів, виробів неорганічної хімії та добрив, на які 

припадають понад 80% всього експорту [85, с. 147]. Однак обсяги 
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українського експорту суттєво скоротилися під впливом війни на сході. 

Причини цього об’єктивні, адже велика кількість промислових підприємств 

розташована на окупованій території. За різними оцінками, Україна втратила 

від 20 до 30% промислового потенціалу, а це суттєво вплинуло на загальний 

стан експорту і, як наслідок, на стабільність гривні [210, с. 29]. 

Однак нагоду покращити свої позиції на ринках сільського 

господарства США під впливом американсько-китайської торговельної війни 

здобули українські виробники аграрної продукції. Зокрема, затребуваними на 

ринку США стали три основні товарні групи-лідери, серед яких варто 

назвати: насіння і плоди олійних рослин та інше насіння, плоди і зерна – 

збільшення поставок на 59,7 млн. дол., або на 424,5%, порівняно з 2014 р.; 

продукти неорганічної хімії – збільшення поставок на 52 млн. дол. (на 

62,5%); молоко та молочні продукти, яйця птахів, натуральний мед, харчові 

продукти тваринного походження – збільшення поставок на 16,4 млн. дол. 

(на 97,4%) [132, с. 108]. 

Основними статтями американського експорту до України є вугілля, 

машини та обладнання, літаки «Boeing», аеронавігаційні та космічні апарати, 

транспортні засоби, ядерні реактори, бойлерні машини, хімічні штапельні 

волокна, прилади та оптичні апарати, полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них, мінеральні продукти, м’ясо птиці тощо [85, с. 148].  

Починаючи з 2015 р., зростання обсягів експорту спостерігається у 

таких товарних групах як прилади та оптичні апарати для фотографування 

або кінематографії, медико-хірургічні апарати, зброя, боєприпаси, готові 

текстильні вироби, аеронавігаційні апарати, їх частини [132, с. 108].  

Як слушно зазначає Г. Шамборовський, сукупний імпорт скоротився 

внаслідок зниження купівельної спроможності українського населення та 

зменшення пропозицій від імпортерів, що є очевидним наслідком девальвації 

гривні [210, с. 30]. За даними Посольства України у США, в структурі імпорту 

американських товарів в Україну найбільшу частку займають енергетичні 

матеріали, нафта та продукти її перегонки – 35%; на другій позиції знаходяться 
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ядерні реактори, котли, машини, апарати і механічні пристрої та їх частини – 

20%; засоби наземного транспорту, крім залізничного рухомого складу і 

трамваїв, – 5%; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – близько 5%; а 

також прилади та оптичні апарати для фотографування або кінематографії й 

медико-хірургічні апарати – близько 4% [165]. 

Важливо, що в 2016 р. Сполучені Штати, де працюють найбільші у світі 

фармацевтичні компанії «Johnson & Johnson», «Pfizer», «Merck & Co.», стали 

другим провідним постачальником медичних препаратів до України після КНР, 

на яку припадали 12,6% від загального обсягу продажів. Вони також 

забезпечують майже 25% українських продажів ортопедичної та протезувальної 

продукції, що особливо актуально в умовах конфлікту на сході [320]. 

Варто зазначити, що більш ніж 250 компаній займаються розробкою 

та виробництвом медичного обладнання в Україні. Водночас, країна 

продовжує рухатися до встановлення європейських стандартів у галузі 

виробництва медичного обладнання та пристроїв. У липні 2015 р. було 

запроваджено нову національну процедуру оцінки відповідності, що регулює 

реєстрацію медичних виробів. Окрім того, нові продукти можуть потрапити 

на ринок, якщо вони відповідають технічним регламентам, які базуються на 

директивах ЄС щодо медичних виробів. Впровадження системи електронних 

закупівель у серпні 2016 р. дає можливість американським компаніям брати 

участь у відкритих торгах в Україні [320]. 

Під впливом російської агресії на сході України, в 2015 р. Конгресом 

прийнятий Закон про розширення торговельних преференцій. Установлені 

ним преференції дають можливість безмитного ввезення на територію США 

понад 3 800 видів товарів з України. За оцінками експертів, використання 

цього механізму могло б збільшити обсяг вітчизняного експорту до США 

додатково на суму від 50 до 100 млн. дол. США щорічно, зокрема, за рахунок 

вивезення на американський ринок товарів хімічної, харчової, 

машинобудівної та меблевої промисловості [210, с. 30-31]. 
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На думку того ж Г. Шамборовського, економічна співпраця США та 

України відзначається такими напрямами: підтримкою економічних реформ 

в Україні, зокрема заходами з досягнення енергетичної незалежності України 

від РФ; пошуками можливостей для розвитку зовнішньої торгівлі внаслідок 

поступового заміщення експорту з РФ іншими постачальниками; сприянням 

розбудові інститутів громадянського суспільства та фінансування 

структурних реформ в Україні. Все це суттєво підвищує статус партнерства, 

створюючи умови для поглиблення економічних і торговельних відносин у 

пріоритетних галузях економіки, зокрема у літакобудівній, аерокосмічній, 

нафтохімічній, енергетичній тощо [210, с. 31]. 

У цьому контексті актуальним є той факт, що в червні 2017 р. 

відбулася зустріч президента П. Порошенка і Д. Трампа. Після офіційного 

візиту до США П.Порошенко заявив про зацікавленість України у придбанні 

антрациту з Пенсильванії. Вже 1 липня 2017 р. українська Державна 

енергогенеруюча компанія «Центренерго» та приватна американська 

компанія «Xcoal Energy & Resources» підписали Угоду про постачання 

700 тис. тонн антрациту з Пенсильванії, щоб покрити дефіцит вугілля, що 

надходило зі сходу України. Ціна першої партії становила 113 дол. за тонну, 

а для подальших поставок вона буде визначатися сторонами у залежності від 

ринкової кон’юнктури. За твердженнями українських високопосадовців, це 

була перша «пробна» партія антрациту, яку Україна отримала зі Сполучених 

Штатів. Однак уже за результатами 2018 р. імпорт антрациту в Україну може 

становити 2 млн. тонн [295]. На думку автора, подібна домовленість має і 

вагоме політичне значення, адже Д. Трамп, який демонстративно відстоює 

інтереси американської промисловості, також дбає і про збільшення 

замовлень для шахтарів.  

Ініціювавши в рамках Спільної заяви від 4 квітня 2005 р. діалог в 

енергетичній сфері, Україна і США висловили готовність співробітничати 

заради реструктуризації і реформування енергетичного сектору України з 

метою залучення інвестицій, диверсифікації постачання енергоносіїв до 
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України, зменшення її енергозалежності від Російської Федерації, активізації 

комерційної конкуренції у євразійських енергетичних секторах і зміцнення 

ядерної безпеки [124]. 

Тому, під час візиту до України Міністра енергетики США С. Бодмана 

(26-27 травня 2005 р.) було створено Консультативний механізм з енергетики 

між Міністерством палива та енергетики України і Міністерством енергетики 

США, а після схвалення сторонами Пріоритетів українсько-американського 

співробітництва (Дорожньої карти) 1 квітня 2008 р. було прийнято рішення 

про проведення засідань Двосторонньої робочої групи з питань енергетичної 

безпеки [49, с. 8-9]. 

Дорожньою картою, а також Хартією про стратегічне партнерство 

передбачено започаткування тристороннього діалогу з енергетичних питань за 

участю України, США і ЄС. Окрім цього, Хартією про стратегічне партнерство 

санкціонована співпраця між Україною і США у питаннях відбудови і 

модернізації потужностей української газотранспортної інфраструктури [124]. 

У зв’язку з цим США періодично проводять різноманітні дослідження стану 

енергетичної безпеки України та інших країн Центрально-Східної Європи. Так, 

відповідно до Прогнозу Національної розвідувальної ради США «Глобальні 

зміни світу – 2025», оприлюдненого в 2010 р., уряди держав Східної та 

Центральної Європи (включаючи Україну) не повинні стати жертвами 

домінування окремих євразійських транснаціональних компаній (на кшталт 

«Газпрому»), які працюють у галузі енергетики [250, с. 19-20]. Документом 

констатувалася необхідність недопущення тотальної залежності України у 

сфері енергопостачання від Росії; реструктуризації та реформування 

енергетичного сектору України; залучення американських інвестицій та 

технологій; диверсифікації джерел енергопостачання України; підвищення 

стану захищеності ядерних реакторів [40, с. 33]. 

У зв’язку з цим, у 2012 р. мав розпочатися масштабний проект із 

видобування сланцевого газу (природного газу, що містить до 95% метану й 

залягає у м’яких сланцевих породах із розгалуженою мережею тріщин на 
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глибині від 1 до 5-6 км) на території України. Так, 10 травня 2012 р. 

Міжвідомчою комісією з укладання угод про розподіл продукції переможцем 

конкурсу на розробку Олеської нафтогазоносної ділянки було визначено 

американську корпорацію «Chevron». 5 листопада 2013 р. відбулося 

підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки «Олеська», між державою Україна, ТНК «Chevron Ukraine B.V.» і 

ТОВ «Надра Олеська». Прогнозовані ресурси Олеської нафтогазоносної 

ділянки становили 2,98 трлн. куб. м газу. Водночас, після опрацювання 

пропозицій Уряду України від 17 листопада 2014 р. щодо реалізації Угоди 

від 5 листопада 2013 р. про розподіл вуглеводнів у межах ділянки «Олеська», 

на початку грудня 2014 р. керівництвом «Chevron» ухвалено рішення про 

вихід компанії із цього проекту. За наявною інформацією, такий крок 

американської сторони пояснюється існуванням низки неврегульованих 

питань у сфері регуляторної та податкової політики України [184].  

З іншого боку, згадане рішення американської компанії у значній мірі 

відповідає її поточній регіональній Стратегії, яка полягає у поступовому 

зменшенні активності у регіоні Східної Європи на користь реалізації проектів 

в інших регіонах світу. Зокрема, протягом 2013-2014 рр. компанія «Chevron» 

зупинила реалізацію своїх проектів у Болгарії та Литві [40, с. 34]. Офіційно 

про припинення своєї діяльності в Україні компанія «Chevron Ukraine B.V.» 

оголосила 2 липня 2015 р. [232]. 

Протягом 2014 р. американські фахівці та експерти за підтримки 

Міністерства енергетики США брали участь у роботі Кризового 

енергетичного штабу України з метою розробки плану заходів, які необхідно 

здійснити для забезпечення стабільного функціонування енергетичного 

ринку України [2; 40, с. 33]. 

Після 2014 р. між Україною та США активізовано двосторонню 

співпрацю у галузі ядерної енергетики. Зокрема, 29 квітня 2014 р. між 

підприємством «НАЕК «Енергоатом» та компанією «Westinghouse» було 

підписано Доповнення № 12 до Договору 2008 р. щодо продажу 
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американського ядерного палива в Україну. Крім того, 30 грудня 2014 р. 

компанії підписали Доповнення № 13 до цього Договору, згідно з яким обсяг 

постачання ядерного палива виробництва компанії «Westinghouse» протягом 

2015-2020 рр. суттєво розширено, що забезпечить диверсифікацію 

постачання цього виду енергоносіїв на АЕС України. Умови Доповнення 

№ 13 передбачають можливість, у разі виникнення необхідності, збільшити 

обсяги експорту ТВЕЛів виробництва компанії «Westinghouse» до кількості, 

що необхідна для повного забезпечення всіх діючих енергоблоків «ВВЕР 

1 000» АЕС України [58]. 

Реалізація зазначених домовленостей сприяє зростанню енергетичної 

незалежності України завдяки диверсифікації джерел постачання даного виду 

енергоресурсів. Тому 2018 р. Україна та США домовилися про постачання 

компанією «Westinghouse» ядерного палива для обслуговування 7 з 15 

українських атомних енергоблоків протягом 2021-2025 рр., а також вдалися 

до продовження реалізації поточного Договору, термін дії якого закінчується 

в 2020 р. 24 липня 2018 р. Південноукраїнська АЕС стала першою атомною 

електростанцією, всі енергоблоки якої працюють виключно на 

американському ядерному паливі компанії «Westinghouse» без залучення 

російських паливних матеріалів [216]. 

У цьому контексті важливо відзначити, що американська компанія 

«Holtec International» та ДП «НАЕК «Енергоатом» 24 червня 2014 р. 

підписали Доповнення до Договору 2005 р., відповідно до положень якого 

планується будівництво Централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива на території Чорнобильської АЕС [222]. Зазначені суб’єкти 

господарювання нині опрацьовують питання фінансування цього проекту.  

У квітні 2015 р. під час зустрічі з міністром енергетики США міністр 

енергетики та вугільної промисловості України передав листа Прем’єр-

міністра А. Яценюка американському Уряду, положення якого містили 

пропозиції щодо посилення співробітництва в ядерній сфері, зокрема, щодо 
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сприяння Сполученими Штатами у фінансування проектів «Westinghouse» та 

«Holtec International» в Україні [40, с. 34].  

Низка проблемних чинників суттєво утруднює співробітництво сторін 

в економічній сфері. Так, Україна не спроможна зробити комерційним ринок 

землі сільськогосподарського призначання та провести «прозору» 

приватизацію та ефективну боротьбу з корупцією, а її економіка 

монополізована олігархічними кланами. Також міжнародних інвесторів 

непокоять проблеми з постійними змінами законодавства і складне 

адміністрування податків. 

Специфічними для торговельно-економічних та інвестиційних 

відносин України та США можна вважати такі проблеми: 

1) чисельні нетарифні обмеження для доступу українських товарів на ринок 

Сполучених Штатів (зокрема, неметричну систему мір і ваг, відмінну від 

української номенклатуру медикаментів тощо); 

2) високий рівень зношеності основних фондів українських підприємств, що 

знижує конкурентоспроможність останніх на американському ринку, для 

якого характерна запекла конкуренція; 

3) незначний ступінь виробничої кооперації суб’єктів господарювання 

України та Сполучених Штатів; 

4) політичну нестабільність і високий рівень корупції: представники 

американських компаній вважають, що значний рівень корупції в Україні 

дозволяє підприємцям з інших країн отримати певні переваги, адже 

суб’єкти господарювання зі Сполучених Штатів у своїй діяльності 

керуються Законом США про боротьбу з корупцією; 

5) недостатню захищеність інтелектуальної власності в Україні, зокрема, 

продаж неліцензованих оптичних дисків, фальсифікованих цигарок, одягу, 

взуття, пестицидів, незаконне використання аудіо- та відеопродукції; 

6) відсутність ефективного електронного обліку експортно-імпортних 

операцій, що має зменшувати корупційну складову на митниці [10]. 
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З іншого боку, за Індексом конкурентоспроможності Світового 

економічного форуму в 2017 р. Україна піднялася з 85 на 81 позицію. 

Зниження ризиків, пов’язаних із країною, зафіксувала агенція «Moody’s» у 

серпні 2017 р., наголосивши на успішних структурних реформах. Інвестори 

найкраще за останні шість років оцінили інвестиційну привабливість України 

згідно з Індексом, складеним Європейською бізнесовою асоціацією на основі 

опитування топ-менеджерів її компаній-членів. Крім того, Україна посилила 

свої позиції у щорічному рейтингу країн за умовами ведення бізнесу «Doing 

Business», адже в 2017 р. вона посіла 76 місце серед 190 держав [13]. 

Технічна допомога, отримана Україною від США, починаючи з 

1992 р., сприяла створенню ринкової інфраструктури, проведенню 

структурних реформ, прискоренню інтеграційних процесів тощо. Понад 40% 

американської офіційної допомоги було спрямовано для вирішення проблем 

енергетики [10].  

Підписання 2018 р. Угоди між «General Electric Transportation» і ПАТ 

«Укрзалізниця», що передбачає модернізацію локомотивного парку шляхом 

застосування американських технологій і поставкок нових локомотивів 

замість старих моделей радянського виробництва, дасть поштовх розвитку 

залізничного сполучення [134]. 

На думку автора, економічні відносини між Україною і США 

пройшли три послідовні фази розвитку, кожна з яких характеризувалася 

певними особливостями. 

Перша фаза, яку умовно можна вважати організаційною, або фазою 

становлення, охопила період 1992-2004 рр. Її основними характеристиками 

виступають формування нормативно-правової бази відносин сторін у 

торговельно-економічній та інвестиційній сферах, налагодження відповідних 

контактів між контрагентами, посилення стратегічного партнерства між 

країнами і постійна підтримка проведення владою реформ у важливих сферах 

суспільного життя України з боку офіційного Вашингтона. 
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Друга фаза, або фаза інтенсифікації, тривала у відносинах Україна – 

США з 2004 р. й завершилася в 2014 р., тобто після початку військових дій 

Росії на Сході України. Вона відзначилася найвищими рівнями 

двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній 

сферах, а також найбільшими фінансовими вливаннями США в українську 

економіку. 

І, нарешті, третя фаза, або фаза модернізації торговельно-економічних 

та інвестиційних зв’язків США та України, розпочалася в 2015 р. й триває до 

цього часу. Цей період відзначається зміною експортно-імпортних 

пріоритетів сторін і переорієнтацією Сполучених Штатів Америки у рамках 

двосторонньої співпраці з суто інвестиційної та торговельної складової на 

рівень двостороннього проектного й промислового співробітництва. 

Фактично саме агресія РФ в Україні, що розпочалася в 2014 р., 

помітно вплинула на стан торгівлі та процес надходження інвестицій в 

українську економіку з боку США. Сьогодні Сполучені Штати Америки 

активно сприяють розвитку української промисловості та економіки як у 

двосторонньому форматі, так і через механізми МВФ, підвищуючи 

конкурентоспроможність вітчизняних малих і середніх підприємств на 

світових ринках та забезпечуючи дотримання Україною своїх зобов’язань за 

угодами СОТ. 

На думку автора, Сполучені Штати є однією з країн, що суттєво 

впливають на розвиток економіки України, бо вони виступають рушієм 

реформ економічної сфери, а також є одним із великих інвесторів і порівняно 

важливим торговельним партнером офіційного Києва.  

Таким чином, з огляду на останні тенденції у міжнародній торгівлі, 

стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки відповідає розвиток 

динамічних відносин із Україною, адже цей процес не лише сприятиме 

геополітичній стабільності в Європі, а й стане підґрунтям для розвитку 

торговельного партнерства і появи потужної ринкової економіки.  
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3.3. Гуманітарні та науково-технічні аспекти партнерства США – 

Україна 

 

Однією з важливих складових партнерства США та України є 

гуманітарні та науково-технічні зв’язки. Сполучені Штати – одна з найбільш 

конкурентоспроможних країн світу саме за рахунок значних обсягів 

інвестицій у наукові розробки, а гуманітарні зв’язки з Україною 

розвиваються за рахунок наявності у єдиній наддержаві української діаспори.  

Початком контактів сторін у цій галузі стало підписання Угоди між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і 

техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 р. Саме у цьому 

документі країни визнали взаємну зацікавленість у співпраці з метою 

надання, у випадку необхідності, гуманітарної і техніко-економічної 

допомоги, а також заявили про потребу укладання подальших угод [178]. 

Практичним втіленням такої співпраці стали наукові обміни між 

Україною та США, що здійснювалися переважно на кошти американського 

уряду. Відповідні програми й сьогодні фінансуються Конгресом, Державним 

департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку, а виконавцями 

їх є американські організації [187]. 

Правовим підґрунтям для українсько-американської співпраці в 

науково-технічній сфері є двостороння міжурядова Угода про 

співробітництво у сфері науки і технологій, яка була підписана 4 грудня 

2006 р. [180]. Основною метою документа вважається розширення стосунків 

між науково-технічною громадськістю обох країн, а також сприяння 

науково-технічному співробітництву в мирних цілях у галузях, що 

становлять взаємний інтерес і вигоду. Причому, головними цілями такого 

співробітництва є забезпечення можливостей обміну думками, інформацією, 

досвідом і методикою, а також співпраця у наукових та технологічних 

проектах, що становлять взаємний інтерес [180]. Укладання Угоди сприяло 

поглибленню та інтенсифікації зв’язків між науковими установами двох 
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держав, але після завершення терміну дії документа 2011 р., його було 

пролонговано тільки 21 листопада 2017 р. [24].  

Нині партнери розвивають співробітництво у сфері космосу. 

Правовою основою для нього є Рамкова угода між Урядом України та 

Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у питаннях 

дослідження та використання космічного простору в мирних цілях від 

31 березня 2008 р. [150]. Відповідно до ст. 1 документа, він встановлює 

умови співробітництва між Національною космічною агенцією України та 

Національною адміністрацією з аеронавтики та космосу (НАСА) США [150]. 

Прикладом реалізації такого співробітництва можна вважати 

реалізацію Проекту «Antares», у рамках якого підприємство «КБ «Південне» 

ім. М. К. Янгеля» та американська компанія «Orbital Sciences Corporation» 

здійснили розробку нового космічного ракетного комплексу «Antares» на базі 

ракети-носія «Маяк». Проектом передбачено залучення до його виконання 

таких українських підприємств, як «ВО «Південний машинобудівний завод 

ім. О. М. Макарова», «Хартрон-Аркос», а також низки американських 

компаній, насамперед, «Aerojet» [187]. Важливо, що протягом 2013-2014 рр. 

були здійснені чотири успішні пуски зазначених ракет [57, с. 40]. Крім того, 

перспективним напрямом українсько-американського співробітництва може 

стати модернізація української ракети-носія «Циклон-4» та її використання 

для здійснення пусків з космодромів США [187]. 

У 2016 р. проект українських учених «Mars Hopper» став переможцем 

хакатону NASA, адже містив пропозиції щодо застосування альтернативної 

технології переміщення космічних апаратів для проведення досліджень 

поверхнею Марсу [38]. А 2017 р. група українських та американських учених 

під керівництвом українського академіка Ю. Ізотова відкрила рідкісну 

галактику, віддалену від Землі приблизно на 700 млн. світлових років, яка 

належить до первинних галактик, тобто галактик, що утворювалися мільярди 

років тому [47]. 
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Оскільки Україна 1994 р. здійснила ядерне роззброєння, США 

продовжують надавати їй допомогу в процесі перекваліфікації науковців, які 

раніше були задіяні у програмах створення зброї масового знищення, задля їх 

переорієнтації на цивільну сферу досліджень [185]. Однак, поряд із цим, досі 

доволі високим залишається рівень еміграції українських науковців до США. 

Дана тенденція напряму пов’язана з наявністю в Сполучених Штатах 

численних стипендіальних програм для молодих учених, а також проектів 

наукового співробітництва. Крім того, Україна наразі має найнижчу 

середньомісячну зарплату в Європі – 320 дол. США [217]. Відповідно, тільки 

протягом 2015-2017 рр. до США з України емігрувало 23 000 осіб, переважна 

більшість серед яких – представники працездатного населення [246]. 

У рамках гуманітарної співпраці сторін важливим аспектом можна 

вважати підписання Договору про співробітництво між Державним комітетом 

архівів України та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів 

Америки від 29 березня 2005 р. [52]. Відповідно до ст. 1 документа, Україна та 

США сприятимуть вивченню та обміну копіями архівних документів, які 

стосуються Голокосту довоєнної та повоєнної історії єврейських громад 

України, реалізації спільних проектів, спрямованих на збереження пам’яті 

жертв Другої світової війни та розповсюдження інформації про документи з 

історії Голокосту, що містяться в архівних зібраннях України та Музею [52]. 

На думку автора, активна підтримка Україною єврейської громади та 

визнання переслідувань і масового знищення євреїв під час Другої світової 

війни, зокрема і у Бабиному Яру в 1941-1943 рр., злочинами проти людяності 

дозволили їй здобути прихильність американської влади щодо сприяння 

міжнародному визнанню Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського 

народу. Адже, визнавши його, Верховна Рада України закликала світову 

спільноту зробити подібний крок [140].  

Після схвалення Звернення Верховної Ради України до держав-

партнерів України щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні 

злочином геноциду Українського народу, Конгрес США поставив дане 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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питання на порядок денний [142]. 23 вересня 2008 р. Палата представників 

Конгресу засудила сталінський «голодний геноцид – Голодомор» в Україні в 

1932-1933 рр., ушанувавши пам’ять його жертв у зв’язку з 75-річчям трагедії 

[8, с. 21-22]. 

Співавторами тексту відповідної Резолюції стали 29 американських 

конгресменів на чолі зі співголовою діючої в палаті представників «Фракції на 

підтримку України» демократом С. Левіним. У документі зазначається, що 

«Й. Сталін і його оточення вчинили в 1932-1933 рр. геноцид українців», 

оскільки «комісія США з питань голоду в Україні, сформована 13 грудня 1985 

р., провела дослідження з метою розширення знань у світі про український 

голодний геноцид (Голодомор) 1932-1933 рр. і дійшла висновку про те, що 

його жертви загинули голодною смертю у результаті штучно створеного 

голоду» [323]. 

«Майже 10 млн. українців загинули з 1932 по 1933 рр. із вини 

тоталітарного сталінського уряду колишнього Радянського Союзу, який 

навмисно спричинив в Україні голод, аби зламати опір проти колективізації і 

комуністичної окупації», – йдеться в документі. На думку американських 

високопосадовців, радянський диктатор Й. Сталін наказав закрити кордони 

України, щоб ніхто не міг урятуватися від штучно створеного голоду, і щоб до 

жертв його політики не надійшла будь-яка міжнародна допомога. Через це 

ними було засуджено систематичні порушення радянським урядом прав 

людини, включаючи право на самовизначення і свободу слова українського 

народу [323]. Крім того, Конгрес виступив на підтримку «розповсюдження 

інформації про український голодний геноцид для розширення знань у світі 

про цю штучно створену трагедію», а також підтримав зусилля України щодо 

проведення демократичних і ринкових реформ, завдяки яким Україна змогла б 

реалізувати свій потенціал як важливий стратегічний партнер США в 

Європейському регіоні [323]. 

Як наслідок, Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу 

вже визнали 12 штатів США: законодавство штатів потребує окремого 
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схвалення подібних актів Конгресу шляхом їх затвердження на рівні 

легіслатури чи видання відповідної прокламації губернатором штату. Крім 

того, 2018 р. проголошено «Роком пам’яті жертв Голодомору в штаті Канзас», 

а 4 жовтня 2018 р. Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну 

Резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. також визнається геноцидом 

українського народу [154; 214]. 

Після підписання Хартії Україна – США про стратегічне партнерство 

від 19 грудня 2008 р., гуманітарні та науково-технічні аспекти двостороннього 

співробітництва стали одними з ключових [197].  

Українська діаспора у США відіграє роль важливого посередника у 

культурній взаємодії сторін. Метою Державної програми співпраці із 

закордонними українцями на 2017-2020 рр., схваленої Кабінетом Міністрів 

України 21 червня 2017 р., є використання потенціалу української діаспори 

для формування позитивного іміджу України у світі, сприяння забезпеченню 

економічних інтересів  у США, утворення груп, що сприяють реалізації 

української політики за кордоном [144].  

Українська діаспора виступає потужним механізмом з активізації 

співпраці сторін. Починаючи з перших днів незалежності України, українська 

громада США намагається впливати на американську політичну еліту задля 

здобуття прихильного ставлення до країни їх походження. У свою чергу, 

зв’язки із закордонним українством завжди належали до найголовніших 

пріоритетів вітчизняної зовнішньої політики. Наявність українських етнічних 

громад у багатьох регіонах світу (зокрема, у США та Канаді) офіційний Київ 

розглядає як сприятливий фактор для реалізації національних інтересів України, 

адже діаспора є вагомим елементом двосторонніх відносин, який у більшості 

випадків здатен виконувати роль «культурного моста» між Україною та 

державами проживання української національної меншини [87, с. 88]. 

Хоча початком масової еміграції українців до США вважається 1887 р., 

коли група українців-русинів із Закарпаття прибула для роботи на шахтах 

штату Пенсільванія, українські імена траплялися й серед першопрохідців 
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Нового Світу [84, с. 7]. Зокрема, ще до прибуття на Американський континент 

у 1620 р. каравели пілігримів «Mayflower», на одному з кораблів капітана 

Дж. Сміта, який заснував у 1608 р. першу постійну англійську колонію у 

Північній Америці – м. Джеймстаун (штат Вірджинія), служив лікар Л. Богун. 

Згідно з наявними даними, Дж. Сміт зустрів його в Україні після втечі з 

турецької в’язниці по дорозі на батьківщину в Англію [175, с. 44].  

Відповідно, спираючись на наявні дослідження й історичні факти, 

сьогодні більшість учених виокремлюють чотири етапи розвитку української 

громади США: 

І етап (1870-1914 рр.). Даний етап характеризувався еміграцією 

українців до США під впливом економічної кризи. У цей час відбувалося 

становлення організаційної мережі осередків закордонного українства та 

формування його чіткої національної ідентичності.   

ІІ етап (1923-1939 рр.). Ця «хвиля» української міграції до США 

розпочалася після Першої світової війни на тлі загострення політичної та 

економічної ситуації на території України та інтенсифікації сталінських 

репресій.  

ІІІ етап (1946-1959 рр.). Протягом цього періоду до Сполучених Штатів 

переселялися переважно політичні емігранти, котрі прибували з таборів для 

біженців і переміщених осіб у Німеччині й Австрії. На території США 

мігранти обмежилися незначною участю у роботі існуючих українських 

організацій, створюючи переважно власні об’єднання. 

ІV етап (1991 р. – теперішній час). Даний період переміщення українців 

до США характеризується як вільна економічна міграція. Для новоприбулих 

українців сьогодні характерна активна участь у роботі організацій і структур, 

створених українською діаспорою, та підтримання тісних контактів зі своєю 

історичною Батьківщиною [273, с. 193]. 

Згідно з інформацією, наданою Посольством України в США, під час 

перепису населення 2000 р. у США зареєстровано близько 893 тис. осіб 

українського походження (0,3% від загальної кількості населення країни). 
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Однак за підрахунками Дослідницького центру з питань вивчення української 

діаспори у Сполучених Штатах Америки, що діє при Науковому товаристві 

імені Тараса Шевченка, у США проживають 930 434 особи українського 

походження (0,3% від загальної кількості населення країни). Хоча, за 

оціночними даними більшості діаспорних джерел, у Сполучених Штатах 

мешкають близько 1,5-2 млн. українців [188]. Зважаючи на доволі значну 

чисельність українців у США та тривалий період їх перебування на території 

цієї держави, можемо говорити про наявність суттєвого впливу української 

діаспори в американському суспільстві. Проте, долучатися до налагодження 

двостороннього діалогу між Україною та США на міжнародній арені 

представники української діаспори отримали змогу тільки після початку 

періоду «Гласності» в СРСР, повноцінно ж – після здобуття нашою державою 

незалежності 1991 р. 

Як результат, доцільно виділити кілька стадій участі української 

діаспори США у становленні Української держави як окремого суб’єкта 

міжнародних відносин і налагодженні соціально-економічного, культурного та 

політичного співробітництва між сторонами. 

Відправною точкою для першої стадії умовно можна вважати 

Чорнобильську трагедію 1986 р., яка дала поштовх благодійній та 

філантропічній діяльності української діаспори на території її історичної 

батьківщини. Так, 1989 р. у США було засновано Фонд допомоги дітям 

Чорнобиля, що став великою благодійною організацією. Відтоді до України 

почали регулярно надходити вантажі з сучасною медичною технікою і ліками 

[87, с. 91-92]. За даними ООН, протягом 20 років з часу Чорнобильської 

катастрофи українці США передали Україні майже 240 млн. дол. у вигляді 

безпосередньо грошової допомоги та ліки на суму більш ніж на 100 млн. дол. 

США [75, с. 11]. 

Проект ліквідації наслідків Чорнобильської аварії стосувався різних 

сфер – медицини, освіти, науки. Протягом його реалізації українська громада в 

США постійно зверталася з заявами до світової громадськості, закликаючи 
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владу Сполучених Штатів та інших країн надати моральну й фінансову 

підтримку жертвам аварії і полегшити їх страждання шляхом забезпечення  

належного медичного обслуговування [115, с. 129]. Крім того, на 

фінансування нового укриття для Четвертого енергоблоку Чорнобильської 

АЕС українська діаспора і влада США загалом пожертвували 

1 млрд. 40 млн. дол. [207]. Такі організації як Фонд допомоги дітям 

Чорнобиля, Фонд Чорнобиля, Союз українок Америки, Злучений українсько-

американський комітет допомоги й окремі меценати почали забезпечувати 

лікарні медичним обладнанням, закуповувати медикаменти, втілювати у 

життя освітні ініціативи у галузі охорони здоров’я й  

медицини [116, с. 192-193]. Нині постійну підтримку з боку американської 

діаспори отримують понад 30 лікарняних дитячих закладів у різних областях 

України. Спільно з Союзом українок Америки Фонд допомоги дітям 

Чорнобиля запровадив першу в Україні систему ядерно-магнітного резонансу, 

внаслідок чого засновників Фонду подружжя Зенона та Надії Матківських 

було нагороджено за благодійну діяльність в Україні у штаті Нью-Джерсі в 

США, де вони проживають. Крім того, Верховна Рада України визнала Надію 

Матківську «Почесною матір’ю дітей Чорнобиля» [87, с. 91-92]. 

Зі свого боку, Союз українок Америки (СУА) створив низку 

гуманітарних і благодійних організацій, які займалися вдосконаленням 

техніко-апаратного забезпечення українських медичних закладів та 

покращенням умов проживання дітей, позбавлених батьківської опіки. Ось 

назви лише деяких із них: «Бабусі», «Медична допомога дітям», «Закарпаття», 

«Фонд допомоги сиротам та сиротинцям», «Молоко і булочка наймолодшим 

школярам України». Cеред них особливо виділяється Громадська організація 

«Український дар життя», створена 1996 р., що надає медичну допомогу 

українським дітям зі складними кардіологічними вадами. Крім поставок 

спеціальної апаратури, СУА постійно організовує стажування українських 

хірургів у провідних клініках США [73, с. 104-105]. Після розпаду СРСР 

українці США почали активно сприяти розвитку демократії, стимулюванню 
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реформування вільного ринку та зміцненню прав людини в Україні. Створена 

1991 р. Фундація «Україна – США» спромоглася налагодити транснаціональне 

співробітництво американських міст та населених пунктів на території 

України у галузях економічного розвитку, бюджетного процесу, комунального 

господарства і громадського транспорту. Українсько-американська програма 

партнерства громад утримує відділення у містах Львів, Черкаси, Харків та 

Херсон, де постійно проводяться тренінгові навчання для представників 

органів місцевого самоврядування [87, с. 94]. 

Українська громада США надала сприяння вітчизняній владі під час 

розбудови мережі дипломатичних і консульських установ, коли в Україні була 

гостра фінансова криза. У 1993 р. у США створено Фонд підтримки 

дипломатичних представництв України у Сполучених Штатах Америки. Разом 

з Українським конгресовим комітетом Америки і Українською американською 

координаційною радою ним було зібрано понад 1 млн. 700 тис. дол. і за ці 

кошти придбано будівлю для Генерального консульства України в  

м. Нью-Йорк та приміщення для розміщення офіційних українських 

представництв в інших регіонах Сполучених Штатів [41, с. 51; 87, с. 93].  

З часом потенціал української діаспори США почав спрямовуватися не 

тільки на фінансово-економічне сприяння окремим проектам, а й на 

підвищення прозорості законодавства України, ефективну організацію роботи 

парламенту, покращення взаємодії між гілками влади, розширення доступу 

громадськості до законодавчого процесу. Така участь передбачала надання 

інформаційної, моральної, політичної та матеріальної допомоги під час 

проведення конференцій і круглих столів, імплементації програм, публікацію 

та розповсюдження літератури, надання консультацій, організацію виховних 

проектів. Дані заходи давали змогу більшості українських громадян 

сприймати демократію як цінність, а також підвищували ступінь їх політичної 

освіченості. 

У цьому контексті діяльність української діаспори розгорталася й на 

території США: в 1997 р. у Конгресі створено окрему групу сприяння  
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Україні – так званий «Український кокус». Його члени почали забезпечувати 

підтримку законопроектів, що стосувалися допомоги Україні та налагодження 

подальшої співпраці з нею [145]. Сьогодні «Український кокус» є одним із 

найбільших подібних об’єднань депутатів, що діють у Конгресі США. До того 

ж, до його складу входять як представники Демократичної, так і 

Республіканської партій. Ця структура є надійним джерелом інформації про 

останні події в Україні для всіх зацікавлених осіб. Так, із точки зору Голови 

«Українського кокусу» М. Каптур, інформаційна робота української діаспори 

критично важлива для просування проукраїнських законопроектів та 

підтримки України не тільки у Конгресі США, а й загалом серед широких 

верств американського суспільства [145]. 

Саме представники української діаспори проводять зустрічі з 

конгресменами й сенаторами, а також так званими «стаферами» (від англ. 

staffer – штатний співробітник, чиновник) – тобто членами секретаріатів 

Конгресу, Білого дому, Державного департаменту та інших органів влади 

Сполучених Штатів. Під час таких перемовин формується позиція 

американської державної влади щодо України та визначаються пріоритетні 

сфери взаємодії між сторонами [51]. Крім того, за активної участі інституцій 

діаспори здійснюються проекти громадської освіти і громадського 

інформування, а також спостереження за передвиборчими кампаніями в 

Україні [41, с. 51]. 

Відповідно, під час Помаранчевої революції 2004-2005 рр. в Україні 

українська громада США була доволі активною, зокрема, у питаннях надання 

фінансової допомоги протестувальникам, а також проведення демонстрацій із 

підтримки українського народу в різних містах Сполучених Штатів.  

Як результат, 2004 р. розпочалася нова, політико-економічна стадія залучення 

української діаспори до процесу поглиблення двостороннього співробітництва 

між Україною та США. Задля протидії негативним тенденціям у 

демократичному розвитку України, Українська національна інформаційна 

служба, Український конгресовий комітет Америки, Українсько-американська 
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координаційна рада, Союз українок Америки проводили зустрічі з 

представниками влади США та паралельно зверталися до президента і 

Верховної Ради України з вимогою дослухатися до вимог населення та 

провести вільні, демократичні вибори в країні [41, с. 51]. 

Крім того, Український конгресовий комітет Америки лобіював 

скасування конгресом США дискримінаційної для торгівлі України з цією 

державою «поправки Джексона – Веніка», таким чином сприяючи підтримці 

урядовими колами наміру України вступити до Світової організації торгівлі, 

збільшенню обсягу допомоги нашій країні і визнанню її державою з ринковою 

економікою [87, с. 94]. 

Саме у цей період українська діаспора США стала одним із 

найважливіших акторів впливу на американську владу у питанні її 

протистояння з Росією. Зважаючи на відмову України від «політики 

багатовекторності», якою вітчизняна влада керувалася у добу правління 

Л. Кучми, представники української діаспори у США почали лобіювати 

інтереси України та наполягати на підтримці владою Сполучених Штатів 

європейського та євроатлантичного курсів України. Активною була і кампанія 

діаспори з роз’яснення мотивів політики Росії на пострадянському просторі. 

Під час так званої «газової війни» між Україною та РФ 2008-2009 рр. на 

засіданні Президії Української Всесвітньої Координаційної Ради  

15 січня 2009 р. було схвалено Заяву зборів української інтелігенції, в якій 

представники закордонного українства намагалися розкрити перед державами 

Заходу сутність зовнішньої політики Росії. Зокрема, наголошувалося на тому, 

що «московський газовий шантаж України, який розпочався на початку  

2009 р., – це продовження давньої багатовікової імперської політики щодо 

українського народу. Це помста Україні за її незалежну зовнішню і внутрішню 

політику, за намагання інтегруватися до Європейського Союзу і до лав НАТО, 

за проголошення Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом української нації, за 

Помаранчеве повстання, яке не дозволило офіційній Москві позбавити 

українців свого виборчого права [123, с. 93]. До речі, саме у цьому документі 
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наголошувалося на неможливості існування демократичної і вільної Європи 

без України [123, с. 95].  

Під час Революцію гідності 2013-2014 рр. українські організації у США 

стали джерелами правдивої інформації про етнічну Батьківщину, а також 

свого роду «адвокатами» національних інтересів України. Надаючи правдиві 

факти про події в Україні місцевим і федеральним політикам у США, 

українська діаспора протидіяла російській пропаганді, що відбувалася через 

російськомовну громаду в США та російські ЗМІ. Крім того, створена її 

представниками організація «ROCMaidan» активно підтримувала українських 

протестувальників під час революційних подій, адже частина її членів 

організувала гуманітарну допомогу, а інша – долучилася до інформування 

громадян і політиків США про актуальні події в Україні [145]. 

Надалі діяльність української діаспори США активізувалася з початком 

російсько-української війни 2014 р. Відразу після появи російських військових 

з’єднань у Криму, 28 лютого 2014 р. Світовий конгрес українців підтримав 

Звернення Верховної Ради України до РФ, США і Великої Британії щодо 

негайного проведення консультацій задля дотримання положень 

Будапештського меморандуму та закликав Росію виконати її міжнародні 

зобов’язання стосовно України. 2 березня 2014 р. у 27 містах США відбулися 

масштабні акції протесту проти введення російських військ до Криму, а УККА 

виступив із вимогами щодо негайного запровадження санкцій проти РФ та 

надання Україні масштабної допомоги з боку США, НАТО та ООН. Така 

реакція української діаспори у США, узгоджена з діями української влади на 

міжнародній арені, стала поштовхом до засудження 2 березня 2014 р. країнами 

G8 порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України, а 

також призупинення підготовки саміту G8, що мав відбутися у м. Сочі в 

червні 2014 р. Дані кроки стали першими проявами міжнародної реакції на дії 

Росії в Україні, що згодом призвело до запровадження багаторівневих санкцій 

проти неї [168, с. 255-256]. 
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Починаючи з 2014 р., в американському суспільстві створюється 

атмосфера підтримки зовнішньої і внутрішньої політики України, форсування 

демократичних перетворень на теренах  та нейтралізації критичних настроїв 

щодо України, які виникали в певних колах унаслідок пропагандистської 

діяльності РФ [168, с. 259]. Газети, журнали, радіо- і телепрограми, що 

виходять у світ під егідою діаспори у США, не тільки забезпечують 

інформаційну присутність України на території останніх, а й створюють її 

позитивний імідж, сприяючи просуванню українських інтересів в 

американському соціумі [87, с. 93]. 

Організовані представниками закордонного українства акції протесту, 

мітинги, маніфестації, а також віче сьогодні мають суттєвий вплив на 

формування думки громадськості та ЗМІ західних країн щодо порушення прав 

та свобод людини і громадянина, корупцію в Україні і реальний стан справ, 

створюючи передумови для розв’язання проблем. Водночас, здійснюючи 

освітньо-виховні проекти, представники української діаспори сприяють 

формуванню в українському соціумі нових політичних і громадянських 

цінностей, розвитку демократії, реалізації демократичних виборчих процесів 

[41, с. 51]. 

Зокрема, 28 серпня 2014 р. Урядом України та Світовим конгресом 

українців підписано Меморандум про співпрацю, метою якого було визначено 

посилення взаємодії із закордонними українцями, утвердження незалежності 

та суверенітету України, забезпечення її територіальної цілісності, сприяння 

демократичному процесу, євроінтеграційним та євроатлантичним прагненням 

[41, с. 52]. Сторони також співпрацюють задля сприяння реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів України; поглиблення плідної та 

взаємовигідної співпраці України з урядами країн перебування закордонних 

українців; та надання гуманітарної допомоги учасникам Революції гідності, 

що зазнали поранень, а також жертвам агресії Російської Федерації на сході 

України [105, с. 1]. 
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Так, гуманітарна та кваліфікована медична допомога, організацією якої 

опікується українська діаспора, є надзвичайно актуальною для України, адже 

включає не тільки лікування поранених українських військових за кордоном, а 

й візити кваліфікованих медиків до України та навчання українських фахівців у 

галузі психічного здоров’я, організоване Центром досліджень 

посттравматичного стресового розладу (зокрема, «в’єтнамського» та 

«афганського» синдромів) при Єльському університеті [168, с. 259]. Крім того, 

одразу ж після початку бойових дій на Донбасі, представники «Medical Teams 

International» безкоштовно передали 40 т медичного обладнання для військових 

шпиталів України, а «Mercy Сorps» виділила 2,5 млн. дол. США на закупівлю 

медичних препаратів (важливо, що в 2015 р. дана організація відкрила свої 

представництва у містах Києві та Старобільську) [145]. Українці США також 

продовжують підтримувати сім’ї прифронтових населених пунктів України, які 

опинилися у складній ситуації, та родини із зони проведення Операції 

об’єднаних сил, передаючи їм продуктові набори та іншу необхідну 

гуманітарну допомогу [189]. 

Активізація діяльності української діаспори у цей період сприяла 

налагодженню міжурядової та міжпарламентської співпраці України та США. 

Починаючи з 2014 р., завдяки роботі представників «Українського кокусу» в 

конгресі США було представлено кілька десятків проектів законів та резолюцій 

щодо України. На нинішньому етапі американський парламент майже 

одностайно виступає за розширення фінансової та військової допомоги Україні 

як загалом, так і у питанні надання Україні оборонних систем озброєнь [187]. 

Зокрема, 3 квітня 2014 р. у США схвалено Закон про підтримку 

суверенітету, територіальної цілісності, демократії та економічної стабільності 

в Україні, а 18 грудня 2014 р. – Закон про підтримку свободи України 

[300; 307]. Уже в лютому 2015 р. розпочала роботу «Група підтримки України в 

Сенаті», члени якої виступають ініціаторами прийняття законів на користь 

України [167, с. 72]. Нині їх діяльність спрямована на розширення санкцій 

проти Росії та уможливлення надання Україні озброєння. Так, на початку 
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2018 р. Президент США Д. Трамп підтримав рішення Конгресу про продаж 

Україні летальної зброї оборонного характеру, зокрема, протитанкових 

ракетних комплексів «Javelin», схвалене за активної агітації представників 

української діаспори [149]. 

Відповідно, можемо стверджувати, що сьогодні українська діаспора у 

США займає доволі активну позицію щодо процесів демократизації і 

трансформації України, розвитку ринкової економіки, лобіювання зовнішньо- і 

внутрішньополітичних інтересів вітчизняного суспільства. Саме використання 

потенціалу закордонних українців є одним зі шляхів інтеграції України у 

світовий простір і утвердження її міжнародного іміджу. 

Головним завданням української діаспори США у процесі розбудови 

американсько-українських відносин є зменшення впливу російської пропаганди 

на федеральну і місцеву політичну еліту Сполучених Штатів. Наступним 

напрямком її роботи є здійснення лобістського тиску на високопосадовців 

США задля надання Україні військово-політичної, фінансової та гуманітарної 

підтримки [167, с. 71]. Крім того, саме українська громада у США опікується 

питаннями надання гуманітарної допомоги Україні. Відтак, протягом останніх 

років під час вибудовування стратегічної взаємодії між Україною та США саме 

дії української діаспори часто ставали поштовхом до лобіювання інтересів з 

боку американських політичних діячів як на національному рівні, так і на 

міжнародній арені.  

Отже, нині спостерігається активізація гуманітарних і науково-

технічних аспектів співробітництва між Україною та США, що сприяє 

розбудові й поглибленню всіх напрямів двосторонньої співпраці між ними та 

є важливим як для набуття нових навичок українськими вченими, так і для 

впровадження передових проектів у життєво важливих для України секторах, 

зокрема, в сфері ОПК. Інтенсивна підтримка гуманітарної співпраці дозволяє 

державам забезпечувати постійний діалог та підтримувати розвиток 

двосторонніх відносин у форматі, визначеному наявними нормативно-

правовими інструментами кооперації між ними. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Одним із головних пріоритетів політичних відносин сторін на початку 

1990-х рр. стало ядерне роззброєння України, яке заклало підґрунтя для 

підписання низки важливих основоположних документів, що регулювали 

політичні, економічні та культурні відносини. Загалом, на прикладі ядерного 

фактора можна простежити, що українське керівництво так і не навчилося 

відстоювати інтереси у відносинах зі США, адже воно послідовно відмовилося 

від третього найбільшого ядерного арсеналу, Бушерського контракту з Іраном 

і від високозбагаченого урану, не отримавши натомість не тільки гарантій 

безпеки, а й участі у вигідних економічних проектах під егідою США. 

З іншого боку, в 1992 р. Україна приєдналася до лав МВФ і Світового Банку, а 

також дозволила «USAID» брати участь у проектах на своїй території. 

Демократизація в Україні за західним зразком не спрацювала, адже вже 

в 1996 р. у політичному житті почали з’являтися авторитарні тенденції, що 

стали основною рисою внутрішньої політики на початку 2000-х рр., а в 

економічній сфері у добу правління Л. Кучми сформувався прошарок 

олігархів, які монополізували значний відсоток потужностей народного 

господарства. Україна так і не зуміла стати привабливим інвестиційним і 

економічним партнером США, і, як наслідок, не може розраховувати на лобі 

провідних американських корпорацій у Конгресі. Платіжна спроможність 

українського населення також недостатня, щоб масово закуповувати дорогі 

американські товари. Президент Дж. Буш-молодший відчував, що зусилля 

США з реформування України виявилися недостатніми, щоб подолати 

авторитарні тенденції, тому і вирішив обмежити відносини з офіційним 

Києвом на тлі «Кольчужного скандалу».  

Його наступник Б. Обама майже чотири роки співіснував із режимом 

В. Януковича, який був найбільш проросійський президентом за всю 

українську історію. Відповідно, офіційний Вашингтон тоді вважав, що Україна 

надовго опинилися у сфері впливу Росії. Крім того, Б. Обама не мав наміру 
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повністю дискредитувати політику «перезавантаження» відносин із Росією 

шляхом жорсткої протидії анексії Криму, бо зближення з режимом В. Путіна 

задля вирішення проблем скорочення стратегічних ядерних арсеналів обох 

країн і відмови Ірану від розбудови військово-ядерної програми були одними 

із його ключових передвиборчих гасел. Однак, як «гарант» безпеки України, 

він був змушений надати їй обмежену військову допомогу і вплинути на МВФ 

у питанні виділення значного за обсягом кредитного пакету для стабілізації 

гривні.  

Його наступник Д. Трамп погодився здійснити лише символічні кроки 

зі зміцнення обороноздатності України, щоб зняти з себе підозру в співпраці з 

Російською Федерацією під час президентських виборів у США в 2016 р. 

Невдоволення американського суспільства і Конгресу втручанням Росії у 

виборчі перегони змушують його продовжувати співпрацю з Україною у 

військово-технічній сфері. У той же час, економічні інтереси США доби 

президентства Д. Трампа полягають у здійсненні економічних війн проти тих 

країн, що мають значне позитивне сальдо у торгівлі зі США, тому питання 

економічної співпраці з Україною для нього зараз не актуальне. 

Одним із головних «мостів» у відносинах США й України у 

культурному вимірі виступає 900-тисячна українська діаспора, яка має 

активну громадянську позицію. Серед її основних здобутків варто виокремити 

надання допомоги Українській РСР (а згодом і Україні) після аварії на 

Чорнобильській АЕС, придбання нерухомого майна для дипломатичної та 

консульських установ України в США, зняття дискримінаційних обмежень 

для українських товарів завдяки Конгресу, поставки медикаментів і 

гуманітарних вантажів жертвам конфлікту на сході України, інформаційна 

робота серед американського суспільства щодо того, хто є агресором на сході 

України та в Криму. Водночас, діаспора спроможна вирішувати тільки 

обмежені, «точкові» завдання, але не може вплинути на керівництво США у 

стратегічних аспектах американсько-української взаємодії. 
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ВИСНОВКИ 

 

Прагнучи досягти визначеної мети дисертаційної роботи й виконати 

поставлені у дослідженні завдання, автор з’ясував роль і місце України в 

зовнішньополітичній стратегії Сполучених Штатів Америки, дійшовши 

таких висновків: 

1. Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до з’ясування 

сутності категорії «зовнішньополітична стратегія» дозволив сформулювати 

оптимальне, на думку автора, визначення цього явища. Зовнішньополітична 

стратегія – це набір засобів і механізмів, які державний актор використовує 

по відношенню до країн певного географічного простору, на який 

поширюється сфера його стратегічних інтересів. Подібна діяльність 

супроводжується розробкою доктрини, стратегії чи іншого документа, що 

аргументує зацікавленість у подібній політиці та виправдовує необхідність 

мобілізації внутрішніх ресурсів для досягнення поставлених завдань. Сама ж 

зовнішньополітична стратегія робить наголос на військово-політичних, 

економічних складових і на використанні м’якої сили у культурному вимірі.  

Здійснення заходів США на світовій арені базується на створенні 

стійких коаліцій союзних держав (на зразок НАТО), які дотримуються 

однакових з офіційним Вашингтоном принципів формування світового 

порядку та внутрішньодержавного розвитку. Сполучені Штати кооперуються 

з демократичними союзниками, що відстоюють верховенство права, 

поважають права людини і принципи ринкової економіки. Можемо 

стверджувати, що ці держави належать до західної цивілізації, яка нині 

розвивається під егідою США. Узгоджено протидіючи зовнішнім загрозам, 

вони забезпечують формування демократичного світового порядку та його 

відносну стабільність. Однак, це правило має деякі важливі винятки на 

кшталт партнерства США з ваххабітською Саудівською Аравією, яке 

визначається, насамперед, економічним прагматизмом за схемою «нафта в 

обмін на озброєння та технології» чи стратегічного співробітництва з 
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Колумбією, в основу якого покладено принцип «протидія наркотрафіку за 

будь-яку ціну в обмін на зброю та фінансову допомогу». Це свідчить, що 

зовнішньополітична стратегія США відзначається гнучкістю і прагматизмом, 

бо у низці випадків вона може нехтувати правами людини у країнах, що 

розвиваються, задля досягнення американських стратегічних цілей. Більше 

того, у добу правління Д. Трампа Державний департамент більше не 

розглядає захист прав людини у всьому світі в якості важливого завдання, бо 

його діяльність зорієнтована на забезпечення економічних інтересів США у 

протистоянні з країнами, що мають значне позитивне сальдо торгівлі з ними. 

Важливо, що у Сполучених Штатах Америки спостерігається 

співіснування кількох ключових стратегічних парадигм, застосування яких 

змінюється під впливом глобальних геополітичних конфігурацій і потреби 

забезпечення національних інтересів єдиної наддержави у різних регіонах. 

Зокрема, у залежності від політичної кон’юнктури всередині держави та 

поглядів її керівництва на зовнішню політику США, остання може 

базуватися на принципах ізоляціонізму, необхідності досягнення 

кооперативної безпеки, вибіркової участі країни в окремих міжнародних 

акціях чи утримання першості. У постбіполярний період лідери США 

намагаються застосовувати своєрідний симбіоз даних стратегічних парадигм, 

змінюючи їх задля найефективнішого забезпечення національних інтересів 

на міжнародній арені. Так, на сучасному етапі американське керівництво 

поєднує парадигму першості з принципами кооперативної безпеки.  

2. З’ясування специфіки формування зовнішньополітичної стратегії 

Сполучених Штатів на пострадянському просторі довело, що даний регіон 

набув особливого значення для офіційного Вашингтона у зв’язку з його 

пріоритетністю у зовнішній політиці Російської Федерації. Одним із перших 

завдань адміністрації У. Клінтона стало роззброєння України, Казахстану та 

Білорусі як країн, на території яких залишилися радянські арсенали ядерних 

боєголовок і засоби їх доставки. В якості наступного важливого завдання 

можна розглядати заходи із демократизації державних акторів регіону, 
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запровадження ними ринкових реформ, а також набуття членства у МВФ і 

Світовому Банку, де США та їх союзники мали значний вплив при 

голосуванні. Оскільки американська політична еліта підтримала розширення 

НАТО і ЄС за рахунок колишніх країн соцтабору в Східній Європі та в 

Балтії, пострадянський простір отримав від неї в 1994 р. альтернативну, але 

не рівнозначну форму співпраці у вигляді Партнерства заради миру. 

Збільшення кількості членів обох організацій було стратегічно вигідним для 

США, бо вони посилили свою присутність у НАТО та ЄС за рахунок появи 

там країн, що послідовно орієнтувалися на офіційний Вашингтон на 

противагу «Старій Європі». Крім того, вплив Російської Федерації у Східній 

Європі завдяки цим інтеграційним починанням вдалося частково нівелювати. 

 З іншого боку, європейські країни пострадянського простору 

опинилися у складній ситуації, оскільки їх гуманітарні та економічні зв’язки 

з західними сусідами виявилися обмеженими новими кордонами 

Європейського Союзу, а офіційний Брюссель не виказав наміру вдаватися до 

нових «хвиль» розширення на тлі Грецької економічної кризи 2010 р., 

«Брекзіту» та проблеми біженців із Сирії та Іраку. Крім того, впливові країни 

ЄС відчували економічну залежність від Росії у питаннях енергетичної 

безпеки, туристичних обмінів і освоєння місткого російського ринку 

продуктів харчування, автомобілів і текстильних виробів. У 2009 р. країнам 

пострадянського простору була запропонована програма співпраці Східне 

партнерство, яка не передбачала членства у лавах ЄС. У свою чергу, США, 

що потребували допомоги Російської Федерації в умовах глобальної 

антитерористичної кампанії, зрештою прийняли неофіційне рішення не 

збільшувати кількість членів НАТО за рахунок сусідніх із Росією країн, 

надаючи натомість перевагу вступу до лав Альянсу державних акторів із 

Балканського регіону.  

Разом із тим, операція НАТО проти Союзної Республіки Югославії в 

1999 р. та розширення Альянсу на схід викликали негативну реакцію 

населення Російської Федерації і популяризували В. Путіна, як сильного 
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лідера, спроможного протистояти колективному Заходу. Росія, що вирішила 

проблему сепаратизму на Північному Кавказі внаслідок Другої Чеченської 

війни 1999-2009 рр., почала активно втручатися у внутрішні справи 

пострадянських країн із метою недопущення їх подальшого зближення з ЄС 

та США за зразком колишніх членів соцтабору зі Східної Європи. 

Інструментами її політики стали торговельні війни, газові конфлікти, 

функціонування самопроголошених республік, а також вплив на суспільну 

думку в пострадянських країнах і на Заході за допомогою розгалуженої 

мережі російських ЗМІ та західних «політичних експертів», які 

фінансувалися Росією. Особливу небезпеку для себе В. Путін вбачав у 

«кольорових» революціях на пострадянському просторі, які нібито 

підтримувалися західними країнами, тому він докладав суттєвих зусиль, щоб 

дестабілізувати політичні режими, що прийшли до влади завдяки вуличним 

протестам в Україні та Грузії.  

США доби президентства Дж. Буша-молодшого вдалося налагодити 

відносини з країнами Південного Кавказу в рамках проектів транспортування 

каспійської нафти та газу до Туреччини та Південної Європи, а також 

започаткувати  військово-технічну співпрацю з центральноазійським 

регіоном, але взаємодія у різних сферах із рештою державних акторів із 

пострадянського простору залишалася обмеженою через домінування там 

російських корпорацій, корумпованість політичних еліт та їх зв’язки з 

російськими керівними колами. Відповідно, можна говорити про відсутність 

цілісної зовнішньополітичної стратегії США на пострадянському просторі та 

пріоритетність імплементації регіональних напрямів співпраці на кшталт 

«енергетичного» США – Південний Кавказ, «безпекового» США – 

Центральна Азія чи «змішаного» США  Україна. 

3. У роботі визначено роль та місце України у зовнішньополітичній 

стратегії США. Набуття Україною статусу неядерної держави та 

проголошення курсу на демократизацію і зближення з Заходом сприяли 

становленню партнерських відносин. Однак Будапештський меморандум від 
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1994 р. не містив положень, які визначали б зобов’язання США надати 

військову допомогу Україні у випадку зовнішньої агресії. Крім того, ні тоді, 

ні згодом не було підписано жодного іншого обов’язкового документа, що 

гарантував постачання американських систем озброєнь українським 

збройним силам. Формування олігархічного капіталізму доби правління 

Л. Кучми, обмеження прав і свобод населення, переслідування журналістів, 

корупційний скандал із колишнім прем’єр-міністром П. Лазаренком, який 

опинився в американській в’язниці, а також «Кольчужна справа», переконали 

офіційний Вашингтон у тому, що Україна, незважаючи на всі американські 

зусилля перехідного періоду 1990-х рр., не сповідує західні цінності і не 

сформувалася як демократична країна з ринковою економікою. На цьому тлі 

антитерористична операція США, що розпочалася в 2001 р. в Афганістані, 

сприяла тимчасовому зближенню президента Дж. Буша-молодшого з 

Російською Федерацією, а сам Л. Кучма був змушений назвати своїм 

наступником В. Януковича, щоб здобути підтримку впливового донецького 

клану в умовах політичної нестабільності того періоду, спричиненої 

«плівками Мельниченка» і протестом населення проти авторитарних 

тенденцій у політичному житті.   

Вже після Помаранчевої революції 2004 р. політична конкуренція між 

її популярними лідерами В. Ющенком і Ю. Тимошенко привела до влади 

В. Януковича і Партію регіонів у 2010 р., з режимом якого США довелося 

співіснувати протягом чотирьох років. Президент Б. Обама, який відстоював 

політику «перезавантаження» відносин із Російською Федерацією, переважно 

ігнорував Україну, вважаючи її російською сферою впливу, що і 

підтверджував своїми кроками у 2010 р. В. Янукович, який домігся 

прийняття парламентом позаблокового статусу України в Законі про засади 

внутрішньої та зовнішньої політики і погодився на підписання Харківських 

угод. Спроби В. Януковича налагодити відносини з Б. Обамою шляхом 

відмови від збагаченого урану виявилися невдалими на тлі проблем із 

демократією в Україні. З іншого боку, після анексії Криму, як території, що 
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за площею була більшою, ніж головний близькосхідний союзник США 

Держава Ізраїль, та початку війни на Сході, США були змушені почати 

обмежену підготовку українських військових кадрів, постачання 

артилерійських радарних систем, безпілотників, бронеавтомобілів, перших 

партій снайперських гвинтівок і гранатометів, а також запровадити обмежені 

санкції проти Росії, усвідомлюючи, що наступними цілями агресії можуть 

стати країни Балтії, що входили до складу НАТО.  

Президент Д. Трамп вважає, що українське питання, яке стало 

наслідком «бездіяльності» Б. Обами, є європейською проблемою, але готовий 

надавати Україні обмежену допомогу з тим, щоб його не звинувачували у 

змові з Російською Федерацією під час виборів 2016 р., коли штаб цього 

кандидата очолював колишній політтехнолог Партії регіонів П. Манафорт. 

Водночас США продовжують не визнавати анексію Криму і зберігають 

режим санкцій проти Російської Федерації, бо такою є спільна позиція 

Демократичної та Республіканської партій, з чим повинен рахуватися 

Д. Трамп. Призначення К. Волкера Спеціальним представником Державного 

департаменту в справах України в 2017 р. також дозволяє США отримувати 

оперативну інформацію про події на сході та реагувати на неї, збільшуючи 

обсяги допомоги офіційному Києву у випадку необхідності.  

 Отже, США ніколи не мали військових зобов’язань перед Україною, а 

їх політика щодо офіційного Києва не відзначалася послідовністю, бо була 

змушена реагувати на перебування при владі прозахідних чи антизахідних 

політичних еліт, що визначало нестабільність і непередбачуваність відносин. 

Це є зрізом більш глибокої проблеми, а саме – відсутності консенсусу 

українського суспільства щодо зовнішньополітичного курсу, а також 

непрозорості витрат під час виборчої кампанії, яка дозволяє олігархам 

проводити своїх союзників до парламенту, як до основного джерела 

реформаторських законів. Єдність і одностайність населення у виборі 

основних напрямів інтеграції дала змогу країнам Балтії та Східної Європи 

стати членами ЄС та НАТО, чого не спостерігається в Україні. 
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4. У результаті виокремлення ключових імперативів двосторонньої 

співпраці України та Сполучених Штатів Америки у політичній сфері та 

аналізу нормативно-договірної бази відносин також виявлено, що вони 

безпосередньо пов’язані зі змінами політичного режиму в Україні. У 1992 р. 

Україна приєдналася до низки міжнародних фінансових організацій, в яких 

значний вплив мали США та їх союзники, водночас допустивши до роботи 

на своїй території Агенцію США з міжнародного розвитку. У 1994 р. сторони 

уклали Хартію українсько-американського партнерства, дружби і 

співробітництва, в 1996 р. була створена міжурядова комісія Кучми – Гора, а 

в 1997 р. підписано Хартію про особливе партнерство і започатковано 

унікальний орган координації співпраці Комісію Україна – НАТО, що можна 

розглядати в якості вдячності У. Клінтона за ефективне ядерне роззброєння. 

Однак у 2002 р. розпочався «Кольчужний скандал», внаслідок якого 

президент Л. Кучма був змушений надіслати український миротворчий 

контингент до Іраку, а також розпорядився долучити фахівців до роботи місії 

НАТО в Афганістані, щоб повернути прихильність Дж. Буша-молодшого. 

Однак відновити довіру у відносинах обох глав держав не вдалося.  

В 2008 р., вже після Помаранчевої революції, було підписано Хартію 

Україна – США про стратегічне партнерство і створено одноіменну комісію, 

яку очолили міністри закордонних справ. Президент Дж. Буш-молодший 

наполягав на отриманні Україною та Грузією плану дій зі вступу до Альянсу 

в 2008 р. під час саміту організації у Бухаресті, але Німеччина і Франція 

виступили категорично проти цього. Членство у НАТО має бути пріоритетом 

для України, оскільки воно не тільки гарантує її безпеку, а й дозволить 

суттєво збільшити надходження інвестицій ТНК у народне господарство, 

однак зміна політичних режимів у обох країнах нівелювала значення цього 

питання на тривалий проміжок часу.  

У роки правління Б. Обами, що співпали з каденцією проросійського 

режиму В. Януковича, у відносинах сторін виникла пауза, яку перервали 

анексія Криму та війна на сході України. Тоді Конгресом США в 2014 р. був 
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прийнятий Закон про підтримку свободи України, що визначав перелік 

санкцій, що накладалися на російські оборонні і енергетичні корпорації, 

банки та інші фінансові установи. Цей законодавчий акт також фіксував 

обсяги надання нелетальної військової техніки та цивільної допомоги 

Україні. Намагання українського керівництва змусити США погодитися на 

поставки складних систем озброєнь закінчилися безрезультатно, адже 

Б. Обама вважав, що російські склади знаходяться ближче до зони конфлікту 

і можуть оперативно забезпечити надходження військової техніки у значно 

більших обсягах, ніж це спроможні зробити США через членів НАТО у 

Європі. Крім того, серед американського генералітету існує переконання, що 

передавати новітні зразки озброєнь українській армії небезпечно, бо 

внаслідок бойових дій або звичайної халатності вони можуть опинитися у 

росіян. Негативним чинником, що визначає скептичне ставлення США до 

військової співпраці з Україною, є незахищеність складів з набоями і постійні 

вибухи та надзвичайні ситуації на них, які призводять до колосальних 

збитків. Водночас, США усунулися від безпосереднього врегулювання 

конфлікту на сході України, вважаючи місію посередника безперспективною. 

Нерішучість дій Б. Обами, який не допоміг поміркованій опозиції у 

вирішальний момент, також призвела до втручання у сирійський конфлікт 

Росії в 2015 р., внаслідок чого їй вдалося зберегти режим Б. аль Ассада і бази 

у регіоні Середземного моря, водночас використовуючи проти ЄС таку 

потужну «гуманітарну» зброю як сирійські біженці, що транзитом через 

Туреччину і острови Греції потрапляли до материкових країн об’єднання.  

Отже, Б. Обама довів, що жорстке протистояння експансії Росії не було його 

сильною стороною, а його нерішучість стала однією з причин «Брекзіту» та 

посилення у ЄС позицій праворадикальних партій, які захопили владу в 

Австрії та Італії, а також стали впливовими політичними силами у Німеччині 

та Франції.   

Україна не є політичним пріоритетом і для режиму Д. Трампа, який 

робить наголос на захисті, насамперед, економічних інтересів США у світі 
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шляхом здійснення торговельних воєн із Китаєм і погроз запровадження 

санкцій щодо Мексики та Канади, а також критикує низку членів НАТО за 

те, що вони не виділяють 2% ВВП на оборону, переобтяжуючи 

американський оборонний бюджет. У світлі проблем із російським 

втручанням у вибори у США в 2016 р., американський президент може 

погоджуватися на символічні кроки з налагодження співпраці з Україною на 

кшталт поставок протитанкових комплексів чи снайперських гвинтівок, але 

не варто очікувати на стратегічні зміни у відносинах сторін під час його 

каденції.  

Українська діаспора виявилася ефективним інструментом вирішення 

локальних завдань, однак її лобістські можливості не можуть бути порівняні 

з потужним впливом єврейської, вірменської чи польської общин на процес 

прийняття зовнішньополітичних рішень у США, а отже – вона не спроможна 

стати каталізатором докорінних змін у політичних відносинах сторін.   

5. У ході дослідження були встановлені пріоритетні напрями 

партнерства США та України у торговельно-економічній сфері. Україна – 

найбільша за площею країна Європи після Росії, що має значний 

демографічний і мінерально-ресурсний потенціал, чорноземи, а також 

кваліфіковану та дешеву робочу силу. У 1992-2004 рр. сторони пройшли 

період, що відзначився формуванням нормативно-правової бази відносин у 

торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Згодом, в 2006 р. Конгрес 

США відмінив поправку Джексона – Веніка від 1974 р., а в 2008 р. офіційний 

Вашингтон підтримав членство України в СОТ, що сприяло суттєвому 

зростанню її товарообігу з зовнішнім світом. У тому ж році було укладено 

Договір про торгівлю та інвестиції, який санкціонував появу одноіменної 

ради на міністерському рівні для координації торговельних відносин сторін. 

 З іншого боку, між сторонами так і не було створено зону вільної 

торгівлі. Це є однією з причин того становища, що, будучи однією з 

найбільших за площею країн Європи, Україна взагалі не належить до 

переліку ключових торговельно-економічних партнерів США. Торговельні 
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відносини зі США дають нагоду задовольнити потреби у такій продукції як 

авіалайнери корпорації «Boeing» та запчастини до них, автомобілі, 

сільськогосподарська техніка, комп’ютери та комплектуючі, медикаменти і 

медичне обладнання, вугілля (антрацит) та ТВЕЛи для забезпечення 

стабільної роботи мережі АЕС з 15 реакторами, тому Україна, що експортує 

продукцію з низьким ступенем переробки на кшталт металопрокату, має 

хронічне негативне сальдо у торгівлі, але водночас потребує американських 

товарів.  

Американські корпорації не є провідними інвесторами в економіку 

України, де створена система монополії на ресурси і послуги, що належить 

олігархічним кланам, а також триває масштабне втручання держави в 

економіку. Як наслідок, вони представлені лише у таких «нішевих» сферах як 

придбання і переробка продукції сільського господарства, виготовлення 

побутової хімії, мережі швидкого харчування, однак Україна так і не 

перетворилися на виробничий майданчик для ТНК зі США на 

пострадянському просторі через несприятливий інвестиційний клімат і 

негативні економічні рейтинги, надані їй міжнародними організаціями. Якщо 

у торгівлі США з Китаєм важливою статтею експорту є дешеві споживчі 

товари, які китайські корпорації виготовляють на замовлення американських 

колег, то в Україні така практика не поширена. Винятком можна вважати 

роботу українських програмістів з написання програм для клієнтів із США. 

Все це свідчить про те, що великий американський капітал не використовує 

свої лобістські можливості для відстоювання інтересів України у США.  

Надзвичайно важливе значення має співпраця України, для якої 

традиційно характерний негативний торговельний баланс, що збільшився під 

впливом війни на сході, із МВФ, адже позики цієї організації сприяли 

підтриманню стабільності гривні, починаючи з 1994 р. і по нинішній час. 

Однак проблематичними для продовження курсу запозичень у МВФ є 

небажання української політичної еліти відмовлятися від субсидій для 

населення і вдаватися до підвищення цін на комунальні послуги напередодні 
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виборів 2019 р., а також постійне зростання обсягів зовнішнього боргу, 

виплати відсотків за яким закладені у державний бюджет.  

6. Серед ключових пріоритетів двостороннього співробітництва 

України та США важливе місце займають гуманітарні та науково-технічні 

відносини. Програми підтримки розвитку науки й техніки в Україні, що 

фінансуються американською владою, забезпечують фінансові вливання у 

даний сектор, сприяють його розвитку й, відповідно, підвищенню авторитету 

українських вчених на міжнародній арені. З іншого боку, для країни 

характерний відтік кваліфікованих наукових кадрів до США, бо в Україні 

освіта і наука не фінансуються на належному рівні.  

Українсько-американські відносини також фокусуються і на 

поширенні української культури за кордоном та її захисті. Важливу роль у 

цьому процесі, крім представників американської влади, відіграє також  

900-тисячна українська діаспора у США. Її діяльність є чинником для 

зміцнення зв’язків України та Сполучених Штатів, а також механізмом із 

забезпечення підтримки української держави на міжнародній арені. До її 

головних здобутків варто віднести: придбання будівель українських 

дипломатичних представництв і консульств у США, масштабну допомогу 

жертвам Чорнобильської АЕС, переоснащення сучасною апаратурою 

українських лікарень, відміну поправки Джексона – Веніка, визнання 

Сенатом США і низкою штатів Голодомору геноцидом українського народу, 

допомогу біженцям із зони бойових дій на Донбасі. Лобіювання 

проукраїнських ініціатив у Конгресі США з боку представників 

«Українського кокусу» відображається у схваленні низки законодавчих актів 

на підтримку України. Завдяки організації акцій протесту у різних містах 

США, діаспорі вдається привернути увагу широких верств американського 

населення до російської військової кампанії на сході та в Криму і роз’яснити, 

хто виступає агресором у цьому конфлікті. Будучи незначною групою 

населення у масштабі США, представники української громади все-таки 

надають вагому допомогу Україні, виходячи зі своїх скромних можливостей.  
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Отже, у зовнішньополітичній стратегії США щодо України є такі 

проблеми: розчарування США повільним темпом реформ в Україні; поділ 

країни на два табори з прозахідною і антизахідною орієнтацією; олігархічна 

система економіки, яка обмежує можливості американських корпорацій на 

українському ринку; необхідність США враховувати геополітичні інтереси 

Росії, з якою вони змушені взаємодіяти у близькосхідному регіоні; 

недостатня політична впливовість української діаспори у США тощо.  

Враховуючи актуальність теми дослідження для України, автором 

були сформульовані основні рекомендації щодо налагодження американсько-

українського партнерства:  

1) У безпековій сфері. 

Для флоту: безкоштовна передача Україні як кораблів берегової 

охорони США, так і плавзасобів більшого тоннажу, які технологічно 

застаріли для американських вимог, але ще мають належний експлуатаційний 

стан для виконання завдань з охорони морського узбережжя. Це необхідно 

для посилення української військово-морської присутності в Азовському 

морі. Збільшення навчань за участі кораблів ВМФ України та НАТО у 

Чорному морі для гарантування стабільності морської торгівлі та безпеки 

порту Одеси. Придбання великих партій протикорабельних ракет «Harpoon» 

останнього покоління і платформ для їх застосування як зброї стримування 

потенційного агресора від нападу з моря. Сприяння США у модернізації баз 

ВМС України і поставок сучасних радарних систем для уникнення 

несподіваного нападу з застосуванням десанту. 

Для армії: «точкова» заміна старого радянського озброєння на 

американську техніку, представлену високоточною зброєю, налагодження 

спільного виробництва у сфері ВПК, суттєве збільшення кількості 

американських військових інструкторів для масової підготовки кадрів у 

збройних силах України, налагодження офіцерських обмінів із провідними 

військовими академіями США. Потребує покращення і договірно-правова 

база сторін у цій сфері, яка полягатиме в укладанні угоди про оборонну 
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співпрацю та у набутті Україною статусу головного союзника США поза 

межами НАТО. 

2) У економічній сфері.  

В енергетиці: повторне запрошення до України американських 

корпорацій зі світовим іменем на кшталт «Еxxon Мobil» і «Shevron» для 

пошуку і видобування енергоносіїв. Збут природного газу можливо 

організувати завдяки потужній системі газопроводів, яка нині постачає 

російський енергоносій до Європи, але через декілька років не буде повністю 

завантаженою у зв’язку з введенням у дію «Північного потоку – 2». 

Придбання українськими підприємствами сучасного обладнання, 

необхідного у роботі нафтогазової галузі. Прихід на український ринок 

корпорації «Valero Energy» та подібних їй суб’єктів господарювання для 

здійснення етанолових програм і «Зеленої» революції. Україна має створити 

належні умови роботи для американських корпорацій у цій галузі після 

негативного досвіду освоєння газових родовищ американськими ТНК 

у 2013-2015 рр.  

У аграрній галузі: лібералізація ринку землі сільськогосподарського 

призначення та запрошення у цю галузь американських корпорацій за умови 

дотримання прав та інтересів вітчизняних фермерів. Позитивний досвід 

роботи на українському ринку мають корпорації «Сargill» і «Bunge», що 

може заохотити й інших великих аграрних гравців інвестувати кошти у 

галузь.  

У виробничій галузі: використання наукового потенціалу України та 

США для виготовлення нових видів авіаційної продукції, перетворення 

українських підприємств на підрядників для корпорацій «Boeing» і 

«Lockheed Martin», розміщення в Україні американських текстильних фабрик 

і виробництв спортивних товарів, заводів, що збирають автомобілі та 

виготовляють запчастини, смартфони, комп’ютерну та офісну техніку. 

У сфері послуг: участь американських корпорацій у розвитку сфери 

послуг у таких сферах як інвестиції у готельну галузь, пожвавлення 
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авіаційного сполучення і туристичних обмінів, створення великої кількості 

технопарків, де українські програмісти зможуть виконувати замовлення. 

3) У системі державного управління.  

Здійснення реформ за сінгапурським зразком, які будуть поєднувати 

високі зарплати для держслужбовців із контролем уповноважених органів за 

їх витратами. Відокремлення політики від бізнесу і створення прозорої 

виборчої системи, де внески у передвиборчий фонд кандидатів будуть 

декларуватися. Прозахідна демократична Україна виглядатиме як більш 

привабливий партнер для США як на політичному рівні, так і в 

економічному вимірі.  

Світовий досвід свідчить, що значних успіхів досягають країни чи 

регіони з високим рівнем економічної свободи як-то Гонконг, Сінгапур чи 

Швейцарія, тому необхідна загальна лібералізація економіки, приватизація, 

здійснення «прозорої» реформи судової гілки влади та спрощення податкової 

системи, а також запровадження ефективного митного контролю за 

кордонами для подолання корупції у цій галузі. 

4) У сфері гуманітарних контактів.  

Посилення потенціалу співробітництва з українською діаспорою в 

США і Канаді, створення міністерства у справах діаспори, сприяння 

гуманітарній роботі в Україні організацій діаспори, відкриття спільних 

підприємств разом із представниками ділових кіл закордонних українців.  

Отже, після понад 28 років незалежності Україна залишається 

країною, для якої характерна відсутність єдності населення щодо 

зовнішньополітичного курсу, постійні зміни влади шляхом ротації між 

прозахідними і антизахідними політичними силами, монополізація економіки 

кланами та значний державний рівень втручання у її процеси, збереження у 

збройних силах левової частки старих радянських систем озброєнь. За таких 

обставин американська допомога у здійсненні ринкових реформ, модернізації 

народного господарства і збройних сил має бути пріоритетом державної 

політики. 
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