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АНОТАЦІЯ 

 

 Погоріла Н. О. Проблеми та перспективи реалізації стратегії 

глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин. – 

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, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018.  

 Дисертаційну роботу присвячено дослідженню основних проблем та 

перспектив реалізації стратегії глобального лідерства США в сучасній 

системі міжнародних відносин. На основі комплексного аналізу 

структуровано та систематизовано основні стратегії глобального лідерства 

США в сучасній міжнародній системі,  окреслено можливі перспективи його 

збереження та посилення. В цьому контексті розкрито сутність і зміст 

концептуально-теоретичного дискурсу лідерства США в світі. У роботі 

проаналізовано Стратегію глобального лідерства США за президентства 

Дж.Буша старшого, Б. Клінтона, Дж. Буша-мол., Б. Обами, Д. Трампа та 

визначено вплив США на динаміку та масштаб глобальних трансформацій в 

період їх президентства. З’ясовано відмінність у концептуалізації 

глобального лідерства вищезазначених президентів. Підкреслено, що США й 

надалі відіграватимуть вирішальну роль у світовій політиці, а концептуальне 

і прикладне забезпечення політичних і безпекових стратегій США, які 

впливають на міжнародну політику, є невід’ємною складовою геополітичних 

інтересів США. 

 Розглянуто особливості політики глобального лідерства в основних 

стратегіях за адміністрації Б. Клінтона. Доведено той факт, що протягом 

президентства Б.Клінтона на практиці застосовувалися ліберально-

консервативні концепції лідерства. Більшість науковців об’єднують їх в 



3 

 

рамках загальної концепції «гуманітарної інтервенції», яка включає в себе 

такі концепції, як «вибіркове залучення», «колективна безпека», «узгоджена 

безпека», «гуманітарно-мілітаристський підхід». Погляди представників 

ліберальних, неоліберальних, консервативних та неоконсервативних 

напрямків в науці про міжнародні відносини в основному співпадали щодо 

методів реалізації амбіцій США для досягнення глобального лідерства і 

пріоритетів у зовнішній політиці. Ідеї, які проголошували прихильники 

концепції ліберально-консервативного варіанта глобального лідерства, 

увійшли в офіційну Стратегію залучення і розширення або «доктрину 

Клінтона». 

 Виявлено основні відмінності у зовнішньополітичних стратегіях між 

республіканською та демократичною адміністрацією США з початку ХХІ ст. 

Доктрина Дж.Буша-мол. проголошувала необхідність «по-новому» 

забезпечити безпеку США. Вона базувалася на документах, що були 

викладені в 2002 р. ‒ «Доповідь про стан нації», «Стратегія національної 

безпеки», а також на промові Буша в ООН, де він декларував «здатність 

Сполучених Штатів акумулювати таку міць, яка зробить ворожу гонку 

озброєнь безглуздою». Центральним елементом зовнішньополітичної 

концепції США цього періоду є превентивний удар.  

 Проведено компаративний аналіз Стратегій національної безпеки США 

за президентства демократичної адміністрації Б. Обами 2010 р. та 2015 р. 

Виокремлено основні відмінності між Стратегіями національної безпеки 

США 2010 р. та 2015 р. Доведено, що Стратегії національної безпеки США 

2010 р. та 2015 р. мають на меті збереження і, за можливості, навіть 

посилення глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних 

відносин. Показано, що Стратегії національної безпеки США 2010 р. та 2015 

р. мають чимало спільного і акцентують увагу на застосуванні політики 

«розумної» та «м’якої» сили, а також підвищення авторитету США в світі. 

Доведено, що у зовнішньополітичному курсі США чітко простежується 

історична спадкоємність щодо досягнення лідерства на міжнародній арені. 
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Протягом періоду після падіння Берлінської стіни на роль великої стратегії 

США претендували концепції домінування, першості, глобального лідерства, 

глобальної колективної безпеки, регіональної безпеки, кооперативної 

безпеки, стримування, вибіркової залученості і навіть неоізоляціонізму. 

Певний час деякі з них були офіційними стратегіями, але, з різних причин, 

жодна не стала довгостроковою великою стратегією держави.  

Дискусії серед політичної та академічної еліти США стосуються також 

характеру і перспектив американського глобального лідерства та зміцнення 

однополярної структури міжнародного порядку в межах трьох напрямків: 

концепція світової («жорсткої») гегемонії, в основі якої лідерство США в 

політичній, військовій та економічній сферах міжнародної взаємодії і яка 

знайшла відображення в ідеях представників неоконсервативного напрямку 

американської політичної думки і Республіканської партії США; концепція 

«пухкої/прихованої» гегемонії (консервативно-ліберальний підхід), який хоч 

і заснований на домінуванні лідерства США, але допускає елемент 

колективізму; концепція «вбудованості» США в багатополюсний світ. 

Втім, незважаючи на різні обставини в міжнародному середовищі, 

прогнозується, що значення і вплив США на еволюцію міжнародної системи 

залишатиметься істотним, оскільки американська держава в основних сферах 

(військова сфера, економіка, наука, технології) до 2030 р. залишиться 

«першою серед рівних», що обгрунтовується наявністю фінансово-

матеріальних ресурсів, військовою міццю, розвитком новітніх технологій та 

людським потенціалом. Домінуюча роль США забезпечуватиметься за 

допомогою як «жорсткої», так і «м’якої» сили. Водночас на світовій арені 

збільшиться кількість важливих акторів, які конкуруватимуть  зі США, що 

зумовлюватиме політику вибору, або чергова глобальна стратегія на базі 

власних інтересів, або національна стратегія як частина стратегії глобалізації, 

що націлена на вирішення загальносвітових проблем.  

 У роботі вперше досліджено об’єктивні перспективи еволюції 

доктринальних засад США за президентства Д. Трампа. Встановлено 
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перспективи стратегічного партнерства США та України за президентства 

Д.Трампа. Доведено та обґрунтовано тезу про те, що перспективи 

стратегічного партнерства між США та Україною визначаються в першу 

чергу позицією адміністрації США, яка спрямована на збереження лінії 

попередньої адміністрації Б. Обами щодо Анексії Криму та окупації Донбасу. 

Визначено, на основі цілісного політологічного аналізу, основні проблеми та 

перспективи реалізації стратегії глобального лідерства США за 

президентства Д. Трампа. Встановлено об’єктивні перспективи еволюції 

доктринальних засад США за президентства Д. Трампа. Удосконалено 

розуміння сутності та значення того, що доктрина Д. Трампа є радикальним 

відступом від двопартійної зовнішньої політики США починаючи з 1945 р.  

 Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що теоретико-методологічні висновки дисертаційної роботи можуть 

бути використані для подальших наукових досліджень глобального лідерства 

США. Основні положення та висновки дисертації є авторськими та можуть 

бути використані науково-дослідними інститутами та інформаційно-

аналітичними структурами органів державної влади України, зокрема МЗС 

України, Адміністрацією Президента України, міжнародними організаціями 

та неурядовими інституціями. Результати дослідження можуть доповнити 

лекційні курси зі стратегічного лідерства, глобалістики, теорії міжнародних 

відносин, аналізу та моделювання міжнародних відносин, а також враховані 

при підготовці підручників і навчальних посібників із зазначених курсів у 

вищих навчальних закладах України. 

 Ключові слова: стратегії глобального лідерства, зовнішня та безпекова 

політика, США, Україна, Дж.-Буш-старший, Б.Клінтон, Дж.Буш-молодший, 

Б.Обама, Д.Трамп. 
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SUMMURY 

 

 Nаtaliia O. Pogorela. Problems and prospects of  the US global leadership 

implementation in the contemporary system of international relations. – Scientific 

manuscript copyright. 

  The thesis for Ph.D. degree in specialization 23.00.04 “Political Problems of 

International Systems and Global Development”. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 The dissertation is devoted to the research of the main problems and 

prospects of realization of the strategy of global US leadership in the contemporary 

system of international relations. 

 The absence of a complete integrated and comprehensive scientific 

conceptual phenomenon of “leadership” at this stage of the development of 

scientific issues requires more complex development of the problems of evolution. 

On a stable theoretical analysis of political leadership familiar with the common 

difficulties that are associated with the complexity of the phenomenon, showing 

most of the political relations. The United States remains the key world state, but 

in crises in the global economy and politics that have domestic political 

implications, the preconditions for the reduction of the US influence in the world. 

The US foreign policy is a complex, multidimensional process and is an 

individual, state and system level. Of great importance remains the systemic level 

of foreign policy analysis, which is based on the understanding that all states act in 

the global socio-economic and political environment, and this is the specific 

characteristics of this system, which determine the model of interaction between 

them. For the implementation of foreign policy and the realization of the national 

interests of a state, they use a variety of instruments, which are in many respects 

the scientific categories “force”, with the general feature of influencing with local 

government. The most important is the study of various forms of application in 

international relations, in particular such scientific categories as “national interest” 

and “national security”. The most important is the use of fixed assets: “hard 
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power”, “economic power” and “force of power”. With the concept of J. Nay, 

power is derived from the three resources of the state: its culture, political ideology 

and foreign policy. 

The relevance of the strategy of “mental force”, which is to a large extent 

not a method of implementing foreign policy, and the ability to dispose of “hard 

power”, “economic power” and “power of force” in the election of its own foreign 

policy. The application of the strategy of “mental power” in many respects leads to 

the solution of dichotomous problems and “soft forces” in the foreign policy 

policies of modern states, which encourage, on the one hand, to thoroughly 

investigate the strong and weak countries as well as to subjected to a detailed 

analysis of the existing political the situation 

Categories “hegemony” and “leadership” are often used as synonyms. 

Sometimes heightening the negative shade inherent in hegemony in connection 

with its association with domination and exploitation. Leadership covers a more 

general concept in relation to hegemony. The association of hegemony with 

domination and the clear attachment of hegemony to the smallest states makes this 

term insignificant in the description of the current processes. 

On the basis of the complex analysis, the main strategies of global US 

leadership in the contemporary international system, possible prospects for its 

preservation and strengthening are outlined. In this context, the essence and 

content of the conceptual-theoretical discourse of US leadership in the world are 

revealed. The paper analyzes the US Global Leadership Strategy for George W. 

Bush Senior, B. Clinton, George W. Bush, B. Obama, D. Trump, and defines US 

influence on the dynamics and scale of global transformations during their 

presidency. The difference in the conceptualization of global leadership of the 

aforementioned presidents is revealed. It is underlined that the United States will 

continue to play a decisive role in world politics, while the conceptual and applied 

support of US policy and security strategies that affect international politics is an 

integral part of the US geopolitical interests. 
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 The features of the global leadership policy in the main strategies of the 

administration of B. Clinton are considered. It is proved that during the Clinton 

presidency, liberal-conservative leadership concepts were applied in practice. Most 

scholars combine them within the general concept of “humanitarian intervention”, 

which includes such concepts as “selective involvement”, “collective security”, 

“coherent security”, “humanitarian and militaristic approach”. The views of 

representatives of liberal, neo-liberal, conservative and neo-conservative trends in 

the science of international relations largely coincided with the methods of 

realizing US ambitions for achieving global leadership and foreign policy 

priorities. The ideas proclaimed by the supporters of the concept of a liberal-

conservative variant of global leadership have entered the official Strategy for 

Engagement and Extension or “Clinton's Doctrine”. 

 The main differences in foreign policy strategies between the republican and 

democratic administration of the USA from the beginning of the XXI century are 

revealed. The  J. Bush Jr. doctrine proclaimed the need for the “new” security in 

the United States. It was based on the documents presented in 2002 – “State of the 

Nation”, “National Security Strategy”, as well as on Bush's speech in the United 

Nations, where he declared “the ability of the United States to accumulate such a 

power that would make the enemy an outrageous arms race meaningless”. The 

central element of the US foreign policy concept of this period is a preventive 

blow. 

 A comparative analysis of the US National Security Strategy for the 

presidency of the Democratic administration of B. Obama in 2010 and 2015 has 

been made. The main differences between the US National Security Strategies 

2010 and 2015 have been identified. It has been proved that the US National 

Security Strategies 2010 and are aimed at preserving and, if possible, even 

strengthening the global leadership of the United States in the contemporary 

system of international relations. It is shown that the National Security Strategies 

of Ukraine 2010 and 2015 have a lot in common and focus on the application of 
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the policy of “reasonable” and “soft” power, as well as increasing the credibility of 

the United States in the world. 

 It is proved that the US foreign policy course clearly traces the historical 

succession to achieve leadership in the international arena. During the period after 

the fall of the Berlin Wall, the concept of dominance, primacy, global leadership, 

global collective security, regional security, cooperative security, containment, 

selective engagement and even neo-isolation was claimed  as a major US strategy. 

For some time, some of them were official strategies, but for various reasons, none 

has become a long-term, big strategy of the state. 

The debate among the political and academic elite of the United States also 

addresses the character and perspectives of American global leadership and the 

strengthening of the unipolar structure of international order in three directions: the 

concept of global (“hard”) hegemony, based on which US leadership in the 

political, military and economic spheres of international interaction and which was 

reflected in the ideas of the representatives of the neoconservative direction of 

American political thought and the US Republican Party; the concept of “loose” / 

hidden “hegemony (a conservative-liberal approach), which, although based on the 

domination of US leadership, allows the element of collectivism; the concept of 

“embedding” the US in the multipolar world. 

            However, in spite of various circumstances in the international 

environment, it is predicted that the significance and influence of the United States 

on the evolution of the international system will remain significant, as the 

American state will remain “the first among equals” in the main areas (military, 

economy, science, technology) until 2030, which is based on the availability of 

financial and material resources, military power, the development of new 

technologies and human potential. The US's dominant role will be provided by 

both “hard” and “soft” powers. At the same time, on the world stage, there will be 

an increase in the number of important actors which will compete with the US.   

 The thesis explores the objective perspectives of the evolution of US 

doctrinal principles for the presidency of D. Trump. The prospects of strategic 
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partnership between the US and Ukraine for the presidency of D. Trump are set. It 

was proved in the thesis  that the prospects of strategic partnership between the 

United States and Ukraine are determined primarily by the position of the US 

administration, which is aimed at preserving the line of the previous administration 

of B. Obama regarding the annexation of the Crimea and the occupation of the 

Donbas. It is determined, on the basis of holistic political analysis, the main 

problems and prospects of realization of the strategy of global US leadership for 

the presidency D. Trump. Objective prospects for the evolution of US doctrinal 

foundations for D. Trump's presidency were established. Understanding of the 

essence and significance of the fact that the doctrine of D. Trump is a radical 

departure from the two-party foreign policy of the United States since 1945 was 

improved. 

 The practical value of the results of the study is that the theoretical and 

methodological conclusions of the dissertation work can be used for further 

research of global US leadership. The main provisions and conclusions of the 

thesis is copyrighted and can be used by research institutes and analytical 

structures of the government of Ukraine, including the Ministry of Foreign Affairs 

of Ukraine, Administration of the President of Ukraine and nongovernmental 

institutions. Research results can contribute into lecture courses on strategic 

leadership, globalization, the theory of international relations, analysis and 

modeling of international relations, as well as the can be taken into consideration 

on preparation for textbooks and textbooks on these courses in higher educational 

institutions of Ukraine. 

 Keywords: Global Leadership Strategy, Foreign and Security Policy, USA, 

Ukraine, J. Bush Senior, B. Clinton, J. Bush Jr., B.Obama, D.Trump. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження зумовлюється науковою та політичною 

необхідністю визначити основні проблеми реалізації стратегії глобального 

лідерства США і на цій основі окреслити можливі перспективи посилення 

позицій глобального домінування держави у постбіполярному світі. 

Враховуючи політико-системну наступність стратегії глобального лідерства 

США від президентської адміністрації Дж.Буша – старшого до чинної 

президентської адміністрації Д. Трампа, з’ясування сучасних підходів та 

наявних ресурсів держави щодо зміцнення власної політики світового 

лідерства і забезпечення геостратегічних інтересів є важливим для розуміння 

стану і перспектив цілісної стратегії глобального домінування Америки у 

системі міжнародних відносин. 

Американське лідерство було представлено як основа глобальної 

стабільності і безпеки у всіх попередніх стратегіях президентських 

адміністрацій США, водночас Стратегія національної безпеки США 2017 р. 

стала баченням того, як це лідерство реалізується президентською 

адміністрацією Д. Трампа у сфері оборони і підтримки міжнародної 

стабільності, економіки, дипломатії та протидії сучасним загрозам. Загалом у 

науковому дискурсі зміна періодів лідерства США обумовлюється 

протистоянням представників двопартійної системи країни, а чергування 

періодів вважається основним принципом модернізації концепцій світового 

лідерства держави. Відтак удосконалення концепцій відбувається як реакція 

на попередні політичні дії, які ґрунтувалися на них, а також під впливом 

міжнародної кон’юнктури та актуальних глобальних процесів. Одним з 

головних напрямів забезпечення політики глобального лідерства США 

визнаються стратегія і тактика посилення всіх інструментів американської 

влади, включаючи розвиток міжнародних відносин, національну безпеку та 

віртуальний простір.  
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Таким чином, актуальність дослідження зумовлена значимістю для 

міжнародних акторів нової стратегії лідерства США, визначенням в ній 

особливої ролі держави у глобальному управлінні, прагненні збереження 

міжнародного миру і безпеки, а також подальшим поглибленням вивчення 

цієї проблеми в українській політології.  

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

Дисертаційна робота виконана в межах 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) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах» (№ 0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційної роботи 

полягає у визначенні, на основі цілісного політологічного аналізу, проблем та 

перспектив реалізації стратегії глобального лідерства США у сучасній 

системі міжнародних відносин. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 

 розкрити сутність і зміст теоретичного дискурсу світового лідерства 

США у системі міжнародних відносин; 

 проаналізувати стратегії глобального лідерства США за президентства 

Дж. Буша-старшого та Б. Клінтона, а також визначити вплив США на 

динаміку тогочасних глобальних трансформацій; 

 розглянути стратегії глобального лідерства США за президентства 

Дж. Буша-молодшого і з’ясувати відмінність у концептуалізації глобального 

лідерства США у порівнянні з попередніми президентами; 

 з’ясувати сутність і прикладні аспекти ліберально-реалістичної 

концепції лідерства за президентства Б. Обами; 

 розглянути ключові чинники та глобальні тенденції лідерства США у 

ХХІ ст.; 
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 визначити об’єктивні перспективи еволюції доктринальних засад США 

за президентства Д. Трампа; 

 охарактеризувати можливості посилення стратегічного партнерства 

США та України за президентства Д. Трампа. 

З урахуванням зазначеної мети і визначених завдань, об’єктом 

дослідження є сучасна система міжнародних відносин, а предметом 

дослідження виступають концептуальні та прикладні аспекти стратегій 

глобального лідерства США. 

Методологія і методи дослідження. У дисертаційній роботі 

використано загальнонаукові, загальнологічні та спеціальні методи 

дослідження, які уможливили цілісне бачення стратегій глобального 

лідерства США у сучасній системі міжнародних відносин. Для розкриття 

окреслених завдань автором переважно використано системний з його 

основною складовою – політологічний аналіз, що уможливив  представити 

еволюцію та особливості стратегій глобального лідерства США від 

президентської адміністрації Дж.Буша – старшого до чинної президентської 

адміністрації Д. Трампа. 

Разом з тим автором було застосовано: політико-системний метод, що 

надав можливість розглянути модернізацію глобальних стратегій лідерства 

США залежно від трансформацій системи міжнародних відносин та 

визначити і охарактеризувати пріоритети зовнішньополітичної діяльності 

держави;  метод структурно-функціонального аналізу, що уможливив 

з’ясування причинно-наслідкових зв’язків між концепціями лідерства та їх 

практичною реалізацією у діяльності президентських адміністрацій; 

експертний метод дозволив поглибити пізнання умов, що визначають і 

обґрунтовують стратегію глобального лідерства США у вимірі нових 

викликів і загроз. Авторський методичний підхід полягає у тому, що 

стратегія глобального лідерства США аналізуються через поточні політичні 

події, але у відповідній залежності від реалізації завдань зовнішньої політики 

держави.  
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Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у формуванні 

цілісного уявлення про актуальні проблеми та перспективи реалізації 

стратегії глобального лідерства США 

 Вперше: 

- на основі комплексного аналізу структуровано та систематизовано 

наявні стратегії глобального лідерства США після розпаду біполярної 

міжнародної системи і встановлено, що США залишатимуться на лідерських 

позиціях серед інших учасників міжнародної системи, що є невід’ємною 

складовою геополітичних інтересів США; 

- досліджено еволюцію доктринальних засад США за президентства 

Д.Трампа і доведено, що доктрина «America first!» стосується реалізації 

«великої стратегії», яка є цілісною системою уявлень про позицію і цілі США 

на світовій арені; 

- встановлено перспективи стратегічного партнерства США та України 

за президентства Д. Трампа і доведено, що вони визначаються в першу чергу 

позицією адміністрації США, яка спрямована на збереження лінії 

попередньої адміністрації Б. Обами щодо анексії Криму та окупації Донбасу. 

Удосконалено: 

- розуміння сутності зовнішньої політики Д. Трампа, яка кардинально 

відрізняється від попередніх адміністрацій з часів Ялтинсько-Потсдамської 

міжнародної системи;  

-науково-категоріальний апарат американського лідерства в світі та 

порівняно наукові категорії – «сила», «гегемонія», «національний інтерес», 

«розумна сила», «м’яка сила». 

- аналіз наукових підходів та концепцій щодо зовнішньополітичної 

доктрини Д. Трампа; 

- положення про те, що адміністрація Д. Трампа свідомо йде на 

підвищення інтенсивності свого військового втручання з метою забезпечення 

собі певної «стратегії виходу», тобто провокування ескалації заради 

майбутньої деескалації. 
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Набуло подальшого розвитку:  

- цілісна концептуально-теоретична інтерпретація основних понять і 

категорій проблеми; 

- узагальнення теоретичних і методологічних підходів щодо 

глобального лідерства США; 

- дослідження взаємодії США з іншими учасниками міжнародних 

відносин в умовах глобальних трансформацій; 

- теза про те, що  лідерські позиції і стабільний економічний розвиток 

США в міжнародній системі є одними з ключових факторів глобальної 

стабільності; 

- виокремлення об’єктивних чинників збереження лідерських позицій 

США в світі.  

- теза про те, що питання України для США пов’язано з американсько-

російськими відносинами і залежить від динаміки відносин між США і РФ. 

Практичне значення одержаних результатів випливає з актуальності 

й наукової новизни дослідження та полягає в тому, що теоретико-

методологічні висновки роботи можуть бути використані для подальших 

наукових розробок про глобальне лідерство США. Основні положення та 

висновки дисертації є авторськими і можуть використовуватися науково-

дослідними інститутами та інформаційно-аналітичними структурами органів 

державної влади України. Результати дослідження можуть бути також 

враховані під час підготовки лекційних курсів зі стратегічного лідерства, 

глобалістики, теорії міжнародних відносин, аналізу зовнішньої політики та 

моделювання міжнародних відносин. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були апробовані у доповідях на міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ,  21 жовтня 2014 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Стратегії партнерства і співробітництва 

у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин» 
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(м. Київ, 31 березня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Шевченківська весна», (м. Київ, 2 квітня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 15 жовтня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 22 

жовтня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Стратегічне 

партнерство у зовнішній політиці США, ЄС та держав 

Латиноамериканського регіону» (Київ, 19 квітня 2016 р.); IV Міжнародному 

молодіжному науковому форумі «Україна в світі, світ про Україну» (Київ, 25 

березня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Реструктуризація 

глобального простору: історичні імперативи та виклики» (Київ, 19 травня 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Трансформаційні процеси у сучасних міжнародних відносинах: політичні, 

безпекові і комунікативні аспекти  (Київ, 14 квітня 2017 р.); Міжнародній  

науковій інтернет-конференції «Міжнародна інформація у системі 

міжнародних відносин: концептуальні та практичні аспекти» (Київ, ІМВ 

КНУ, 1 червня, 2018 р.). 

Наукові узагальнення та висновки дисертації обговорювалися на 

наукових семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота і 5 опублікованих 

наукових статей, в яких викладені основні положення наукової праці, 

виконані дисертанткою самостійно. В одній статті, надрукованій у 

співавторстві із Н.П.Литвиненко «Концептуальне забезпечення політики 

глобального лідерства США постбіполярної доби» (особистий внесок 

здобувачки 0,2 авторських аркушів) розробка проблеми та основний зміст 

належить авторці дисертації. 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 наукових 

праць загальним обсягом 4,1 друк. арк., з яких 7 наукових публікацій 

належать особисто автору (3,8 друк. арк.): 5 наукових статей, з яких 5 - у 

фахових виданнях (3 статті у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних, 1 стаття – в електронному виданні); 3 статті - опубліковані за 

результатами міжнародних науково-практичних конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів та дисертації, списку використаних джерел 

(375 найменувань англійською, російською та українською мовами на  35 

сторінках). Загальний обсяг роботи становить 231 сторінок, з них обсяг 

основного тексту – 180 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ЛІДЕРСТВА США В СУЧАСНІЙ 

МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ 

 

1.1. Концептуальний вимір проблематики лідерства США в сучасній 

міжнародній системі 

 

Дослідження доктринальних засад зовнішньої політики США в умовах 

глобальних політичних трансформаціях є надзвичайно актуальним, оскільки  

бачення, концепції, способи реалізації зовнішньополітичних установок та 

інституційна база нинішньої системи міжнародних відносин, запропоновані і 

розроблені американськими фахівцями з зовнішньополітичної діяльності, а 

також оцінювання ролі США залишаються дискусійними. Складність 

міжнародної ситуації та суперечливий характер міжнародного порядку, що 

формується, вимагають всебічного і уважного вивчення концептуальних 

засад зовнішньої політики США. 

Лідерські позиції і стабільний економічний розвиток США в 

міжнародній системі є одними з ключових факторів глобальної стабільності. 

Виступаючи ініціатором міжнародно-політичних, соціально-економічних і 

культурних процесів, США в умовах глобалізації одночасно піддаються 

суттєвому впливу ззовні. Відтак значущими та актуальними в упорядкуванні 

системи міжнародних відносин і безпеки постають доктринальні аспекти 

зовнішньої політики США, міць яких і рушійні сили міжнародно-

політичного розвитку впливають на формування нового міжнародного 

порядку. Після розпаду біполярної міжнародної системи унікальне 

положення Сполучених Штатів в якості наддержави відкрило можливість 

чинити більш масштабний, можна сказати планомірний вплив на розвиток та 

еволюцію системи міжнародних відносин та формування нового 

міжнародного порядку в контексті посилення світової та регіональних систем 

безпеки. Відтак, перед науково-експертним середовищем з’являється певна 
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місія Перед американським зовнішньополітичним істеблішментом постає 

завдання обґрунтувати стратегію міжнародно-політичної діяльності США в 

умовах світу, що глобалізується, але й адаптувати її до моделі нового 

міжнародного порядку, представити глобальну стратегію на довгострокову 

перспективу [1, с.122]. 

В силу того, що метою дослідження є аналіз доктринальних засад 

лідерства США після розпаду біполярної міжнародної системи та 

міжнародного порядку, основну частину проаналізованої літератури 

складають наукові публікації періоду адміністрацій Б. Клінтона, Дж. Буша-

мол. і Б. Обами. Водночас міжнародна діяльність США характеризується 

історичною наступністю, яка чітко простежується в концепціях «світового 

порядку і глобального лідерства США на XXI ст.», тому вважаємо за 

необхідне проаналізувати праці американських та вітчизняних фахівців з 

міжнародних відносин більш раннього періоду. Також, з огляду на 

прогностичний вимір лідерських позицій США в міжнародній системі, в 

роботі розглядаються евентуальні моделі зовнішньої політики США за 

президентства Д. Трампа. 

Українська школа американістики представлена роботами С. Аппатова, 

О. Брусиловської, А. Дашкевича, І. Дудко, Б. Гончара, С. Галаки, В. 

Головченка, Н. Городні, О. Зернецької, Є. Камінського, Б. Канцелярука, І. 

Коваля, О. Коппель, В. Крижанівського, Є. Макаренко, О. Пархомчук, 

Г.Перепелиці, І. Погорської, О. Потєхіна, М. Рижкова, П. Сіновець, 

Н.Скоблик, М. Тарана, Є. Тихомирової, С.Федуняка, М. Фесенка, І. Хижняка, 

А. Худолія, В. Чумака, В. Шевчука,  С. Шергіна, Г. Яворської [2-24] та 

інших. 

Входження України в глобалізаційний простір потребує подальшого 

розвитку української американістики, оскільки дослідження американського 

суспільства надає країні можливість «відшукати найбільш ефективні шляхи 

подальших змін та моделі розвитку. Українська американістика потребує не 

лише теоретичної рефлексії, але й підвищення впливу політологічного 
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дискурсу на когнітивну сферу громадськості та його входження у свідомість 

української громадськості. Перспетиви подальшого розвитку української 

американістики можуть бути пов’язані з формалізацією та кількісними 

вимірюваннями всіх виокремлених аспектів американістики - північна 

американістика, афро-американістика, латино-американістика, іберо-

американістика» [25, с. 90, 91]. 

Українська школа американістики також має серйозний науковий 

доробок. Вважається, що її засновником є відомий вчений, професор 

Г.Цвєтков, а також продовжувачі його діяльності С. Аппатов, Є. Камінський 

та низка молодих вчених, які зробили чималий внесок в розробку 

різноманітних аспектів американської проблематики, що стало вагомим 

підґрунтям дисертаційного дослідження [25, с.90-92] Так, в Інституті світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України під керівництвом 

професора Є.Камінського була створена Київська школа американістики, 

наукові розробки якої відомі не лише на теренах України, а й за кордоном. 

Серед її представників такі вчені, як О. Бодрук, А. Дашкевич, І.Дудко, 

Б.Канцелярук,  Д.Лакішик, І.Погорська, О.Потєхін, М. Рижков, С.Федуняк, 

М. Фесенко, І.Хижняк, О.Шевчук тощо. Під керівництвом доктора 

історичних наук Є.Камінського розроблялися такі теми, як «Північна та 

Південна Америка: моделі і принципи формування сучасних політичних та 

економічних систем», «Стратегія і цільова парадигма зовнішньої політики 

європейських та американських держав у багатополюсному світі», 

«Геополітичний вимір посттоталітарних трансформацій у контексті євро-

американських стратегій суспільного розвитку», «Порівняльні виміри 

глобальних стратегій США, Росії і ЄС у контексті міжнародно-політичних 

інтересів України» тощо, які сприяли розвитку втчизнчної американістики 

[33]. 

Слід зазначити, що О. Потєхін досліджував дипломатію США у 

Східній Європі; громадську думку США в контексті створення ООН [26, 27]. 

Значний внесок у розвиток вітчизняної школи американістики, різні 
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дослідження з зовнішної та внутрішньої політики США, аналіз 

зовнішньополітичних концепцій, проблеми ядерної безпеки здійснив 

В.Чумак [28], Професор С.Шергин, в свою чергу, відслідковував еволюцію 

концептуального підходу США до проблем тихоокеанської безпеки [29]. 

Наразі школи політологічної американістики формуються у різних регіонах 

країни, зокрема у Чернівцях, Миколаєві, Луцьку, Львові, Одесі тощо: Так, у 

Львові, наприклад, досліджувалися різні аспекти теоретичної американської 

політології, зокрема концепція Р. Даля вивчалася Н.В.Скоблик [30],[31, с.90-

92]. 

На думку українського американіста А. Худолія, позицію якого поділяє 

авторка дисертації, «українські науковці здійснили значний внесок у 

вивчення різноманітних аспектів зовнішньої політики Сполучених Штатів. 

Тим часом не приділено належної уваги такому важливому питанню, як 

вплив політичної риторики американських президентів на формування 

політичного курсу країни. Набутий у США досвід, крім епістемологічного 

значення, має безпосередньо практичний вимір: може прислужитися 

українським очільникам у виробленні та реалізації зовнішньополітичної 

стратегії держави» [32]. 

Однією з важливих наукових праць останніх років виявилась 

колективна монографія українських вчених-американистів «США і світ ХХІ 

століття», що присвячена памяті відомого українського вченого, завідувача 

відділу трансатлантичних досліджень Інститута світової економіки і 

міжнародних відносин НАН України Є. Камінського. У монографії 

досліджено сучасний розвиток світової та вітчизняної американістики, 

проаналізована основні етапи еволюції сучасної міжнародно безпеки, 

актуальні проблеми трансформації сучасного світового порядка і питання 

лідерства США. У науковому доробку аналізуються важливі напрями 

двосторонньої та багатосторонньої співпраці США, перспективи розвитку 

стратегічного партнерства США з ключовими акторами світової глобальної 

взаємодії [33].  
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У монографії М. Рижкова «Grand Strategies»: актуалізація 

американського досвіду стратегічного планування» зроблено важливий, як 

для української політологічної думки, так і для світової аналіз та цілісне 

узагальнення основних зовнішньополітичних та без пекових стратегій США 

від 1947 до 2007 рр., тобто починаючи від «стратегії стримування» і 

закінчуючи «стратегією глобальної демократизації». В работі також, що 

немало важливо, зроблена спроба проаналізувати стратегічні плани та 

зовнішньополітичні пріоритети Сполучених Штатів в умовах стрімких 

трансформацій міжнародної системи та міжнародного порядку, що 

формується. В монографії розглядаються сучасні виклики зовнішній політиці 

США та стабільному міжнародному порядку з урахуванням викликів доби 

глобалізації. М. Рижковим подано авторську інтерпретацію таких категорій, 

як «головна», «базова», а також «операційна» зовнішньополітична стратегія 

Сполучених Штатів Америки. Монографія має важливе значення для 

теоретико-методологічних засад дослідження зовнішньої політики США на 

сучасному етапі розвитку та націлена на її оптимізацію, що важливо для 

стабільного функціонування держав-лідерів світової системи [34]. 

М. Рижковим зроблена спроба вирішити низку важливих наукових 

проблем. Зокрема вченим комплексно систематизовано основні цілі, а також 

певні механізми виконання зовнішньополітичних проблем з якими 

зіштовхуються Сполучені Штати. Крім того автор намагався дослідити 

доктринальне забезпечення зовнішнішньої політики США з точки зору 

методології. М. Рижковим зроблена спроба науково обгунтувати взаємодію 

науково-експертного середовища з представниками органів державної влади, 

пошуку між ними консенсусу та порозуміння на шляху вирішення 

конкретних зовнішньополітичних проблем. Робота М.Рижкова має й 

додаткову цінність тому, що в ній зроблено спробу прогностичного бачення 

реалізації зовнішньополітичних стратегій США, зокрема із застосуванням 

певних методологічних принципів «теорії гегемоністської стабільності» з 

метою недопущення США втрати лідерських позицій в світі [34]. 
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Представниця Київської школи американістики І. Погорська у 

монографії «США: місія здійснима? Праксеологія творення глобального 

світу» розкриває проблеми глобальної системно-політичного Сполучених 

Штатів Америки в контексті їх контролю над важливими світовими подіями, 

глобальними міжнародно-політичними процесами і трасформацією 

механізмів глобального управління. І. Погорська грунтовно досліджує 

причини та наслідки глобалізму США у ХХ-ХХІ ст. на основі ґрунтовного 

політологічного аналізу наявних зовнішньополітичних стратегій США. І. 

Погорська робить акцент в основному на питаннях, що пов’язані з 

праксеологією в науці про міжнародні відносини та вирішення важливих 

зовнішньополітичних питань за допомогою неї [35]. 

Дослідженню сучасних стратегій світового лідерства США присвячено 

наукові праці Є. Макаренко, зокрема дотичною до тематики дисертації 

вважаємо дослідження «Геополітичний вимір президентських послань 

конгресу США: 2012-2015 роки». Відома українська дослідниця-американіст 

намагається зробити спробу цілісного політологічного аналізу 

зовнішньополітичних стратегій, курсу та політики США в межах 

міжнародного порядку, що формується. Значна увага приділяється проблемі 

збереження лідерських позицій США в багатополярній системі міжнародних 

відносин, що формується, а також взаємодії США з іншими потужними 

центрами сили та економічного зростання [36]. 

 Дослідниця зазначає, що геополітичні стратегії США першої чверті 

ХХІ ст. містять елементи глобального баченням еволюції усієї системи 

міжнародних відносин та формування нового світового порядку в умовах 

глобальної нестабільності та нестаціонарності світового розвитку. У 

публікації йдеться про те, що геополітичні стратегії США багато в чому 

пов’язані зі свідомим вибором зовнішньополітичної доктрини та політики 

держави.  Таким чином, дослідниця констатує той факт, що сучасні 

концептуальні підходи до зовнішньої політики США основуються на 

ефективності поліики, що спрямована на «розумному» домінуванні США у 
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світових справах. Важливе значення в межах геополітичних інтересів США 

поряд з вищезазначеними чинниками має значення і авторитет Сполучених 

Штатів в світі. Тобто, стратегія глобального домінування США, на погляд 

Є.Макаренко, «базується не лише на воєнній силі та економічній потужності, 

а також на параметрах «розумного» впливу на міжнародні відносини, перш 

за все за допомогою певних зовнішньополітичних акцій, а також тісній 

співпраці із державами-союзиками США [36]. 

У роботі С. Толстова «Еволюція статусу та ролі США і 

євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин» 

розглядається зміна статусу і ролі США та євроатлантичного співтовариства 

в сучасній міжнародній системі. Дослідник переконливо доводить, що після 

2008 р. спроби США та європейських країн-членів НАТО застосовувати 

доктрину виняткової правосуб’єктності. Дана доктрина має на меті 

збільшення певної відповідальності за стабільний світовий розвиток та 

свтову безпеку. Вона базується на одноосібному керуванні важливими 

світовими подіями, на відповідальності країни-лідера системи міжнародних 

відносин перед усіма учасниками міжнародних відносин, можливості 

застосовувати примус до миру, вирішувати важливі міжнародно-політичні 

проблеми за допомогою військової сили та спеціальних військово-

політичних операцій за допомогою союзницьків, зокрема країн-учасниць 

НАТО. Однак, така політика США не сприймається іншими акторами 

міжнародних відносин та навіть має опір та протидію зі сторони інших 

потужних центів сили таких, як КНР, Російська Федерація, Індія тощо [37, 

c.158, 163].  

Важливий внесок у розвиток вітчизняної школи американістики зробив 

А. Дашкевич, який досліджував мотиви, а також, що не менш важливо 

основні причини та наслідки реалізації зовнішньополітичних доктрин США 

від часів президенцтва 33-го президента США Г.Трумена (1945-1953 рр.) до 

другого президентства 42-го президента США Б.Клінтона. Науковець 

здійснив спробу відтворити системну еволюцію доктрин повоєнної 
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зовнішньополітичної стратегії США. На основі їх співставлення з 

політичною практикою А. Дашкевичем було зокрема з’ясовано 

спрямованість і зміст глобальної стратегії Сполучених Штатів Америки, 

проведено ґрунтовних політологічний аналіз та на його основі виявлені 

спільні та відмінні риси та особливості у зовнішньополітичних та без 

пекових стратегій та доктрин США. Автор критично аналізує 

зовнішньополітичні стратегії та політику Сполучених Штатів за президецтва 

Б. Клінтона, розглядає проблемні питання  американо-українського 

співробітництва [38]. 

Серед українських дослідників також виокремлюються праці                         

Є. Тихомирової, яка у грунтовному дослідженні «Українська американістика: 

політологічний дискурс» здійснила аналіз наукових визначень 

американістики, простежила еволюцію української американістики, виявила 

основні напрямки політологічних досліджень українських американістів та 

дійшла висновку, що «входження України в глобалізаційний простір 

потребує не лише теоретичної рефлексії, але й підвищення впливу 

політологічного дискурсу на когнітивну сферу громадськості та його 

входження в свідомість української громадськості» [25].  

Вагомий  внесок у розвиток вітчизняної школи американістики зробила 

одеська школа академіка С. Аппатова, заслуга якої пов’язана з 

концептуальним дослідженням зовнішньої політики США з різних 

глобальних і регіональних проблем як у період «холодної війни», так і після 

її закінчення на основі аналізу наукових доробків американських політологів. 

Окреме місце серед наукових праць посідає монографія І. Коваля «Остання 

битва холодної війни», в якій висвітлено політику США щодо країн Східної 

Європи, зокрема, з’ясовано механізми концепції «стримування», що стала 

основою при формуванні політики ядерного стримування. У дослідженні 

доведено, що «холодна війна» завершилася завдяки усуненню предмета 

протистояння між Заходом і Сходом, ліквідації одного з суб’єктів 

протиборства, а також політичному діалогові між США та СРСР» [39]. 
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Одеська школа української американістики також представлена 

роботами П. Сіновець, яка приділяє значну увагу безпековим питанням 

американського лідерства, зокрема грунтовно аналізує проблеми ядерного 

стримування в політиці США.  Базуючись на широкому колі наукових 

досліджень представників різних наукових шкіл з різних регіонів світу 

українська дослідниця П. Сіновець ґрунтовно проаналізувала широку 

документальну базу РФ та США щодо ядерного стримування на початковому 

етапі пост біполярного періоду. Дослідниця зокрема проаналізувала 

перспективи ядерного розброєння головних гравців сучасної системи 

міжнародних відносин в контексті можливих перспектив покращення 

глобальної безпеки та сталого розвитку міжнародної системи. Дослідниця 

зокрема зробила спробу адаптувати деякі положення  теорії біполярної 

конфронтації до умов системи міжнародних відносин та міжнародного 

порядку, що формується. Дослідниця приділяє значну увагу евентуальному 

ядерному розброєнню, а також нерозповсюдженню ядерної зброї в світі  [40]. 

Безпекові питання зовнішньої політики США з акцентом на проблеми 

ядерного стримуваня знайшли відображення й у роботах українського 

дослідника В. Чумака, який в монографії «Ядерна стратегія США: від 

перевершення до нерозповсюдження» здійснює ретроспективний аналіз 

процесу ядерного роззброєння України у контексті дослідження ядерної 

стратегії США та принагідно розкриває основні фактори денуклеаризації 

країни [41]. 

Проблему нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах 

розглядає й відомий український дослідник С. Галака, який акцентує увагу на 

політиці ядерних держав щодо її нерозповсюдження та шлях України до 

без’ядерного статусу. В цілому в роботах С. Галаки проаналізовано один з 

пріоритетних напрямів зовнішньої стратегії США - ядерну стратегію; 

здійснено ретроспективний огляд американської ядерної політики; визначено 

ключові етапи її трансформації, а також можливі подальші напрями 
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реалізації, а також критично проаналізовано досвід українського ядерного 

роззброєння в контексті ядерної стратегії США [42]. 

Серед вчених, що досліджували безпекові питання, а також питання 

нерозповсюдження ядерної зброї, що повязані з лідерством США у сучасній 

міжнародній системі визначаються роботи О. Потєхіна. Так, у роботі 

«Політика США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна» 

розглянуто стратегічно важливі напрямки еволюції зовнішньої політики 

США,  а також впли США на процеси подальшого нерозповсюдження 

ядерної мови і в кінцевому підсумки відмови від ядерної зброї взагалі. Дана 

політика реалізовувалась з моменту розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин до 1996 року. У публікації наведено дві основні 

позиції офіційного Вашингтона відносно нерозповсюдження ядерного зброї 

Україною та іншими республіками Радянського Союзу [43].  

  Український вчений-американіст О. Потєхін здійснив аналіз 

порушення «гарантій» Будапештського меморандуму та підкреслив 

відсутність потенціалу стримування російської агресії у без’ядерної України. 

На думку фахівця, з думкою якого погоджується і автор дисертаційного 

дослідження Україна не змогла скористатися певним «вікном можливостей» і 

використати власний ядерний потенціал для справді ефективної підтримки 

України з боку впливових акторів міжнародних відносин. Дана підтримка 

мала гарантувати не тільки на рівня Будапештського меморандуму 

теріториальну цілісність та суверенітет нашої держави, а й іншими, більш 

суттєвими міжнародно-правовими актоами та документами. У якості 

результату констатується анексія Криму та військові дії на східному півдні 

України [43]. 

Відчутний внесок у розвиток української школи американістики 

зробила й Н. Городня, яка у монографії «Східна Азія у зовнішній політиці 

США (1989-2013 рр.)» дослідила еволюцію концептуального підходу США 

до Східної Азії, обумовлену як глобальними і регіональними процесами, так і 

внутрішніми трансформаціями у східноазійських державах і в самій Америці. 
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Авторка монографії підкреслює, що зростання ролі економічного фактора у 

світовому розвитку призвело до посилення торговельно-економічного 

вектора політики Сполучених Штатів та розмежування Вашингтоном сфер 

економіки і безпеки. Прмктично перетворення США на єдину наддержаву 

створило сприятливі умови для просування в регіоні американської системи 

цінностей, включаючи представницьку демократію як форму державного 

управління та лібералізацію ринків. Разом з тим, зазначається у дослідженні, 

це призвело до неоднозначних наслідків, у тому числі до більшого 

дистанціювання регіональних держав від США, включаючи союзників. 

Водночас зміна регіонального середовища у сфері безпеки й помітні 

економічні досягнення спонукали східноазійські держави до налагодження 

політичного діалогу зі своїми сусідами та створення багатосторонніх 

регіональних форумів [44]. 

Найбільш ґрунтовно наукова розробка проблематики американського 

лідерства, на декількох концептуальних рівнях, презентована західною 

політологічною школою. Розробку теоретичних аспектів і рівнів аналізу 

зовнішньої політики в західній політичній науці здійснюють Г. Брак, Б.Бузан, 

О. Вевер, Т. Дан, Дж. Розенау, Дж. Рурк, Б. Сапін, Д. Сінгер, С. Сміт,  

Р.Снайдер, Г. Спроут, М. Спроут, К. Уолц, В. Хадсон, С. Хантінгтон, 

М.Херман, А. Хэдфилд [45-48]. Більшість вчених, серед яких можна виділити 

Зб.Бжезинського Р. Гілпіна, Г. Кісінджера, Р. Кеохейна, Г.Мойера, 

Г.Моргентау, Дж. Ная, Дж. Перкінса, Ч. Фрімена, Ф.Фукуяму, присвячують 

свої роботи аналізу механізмів реалізації зовнішньої політики США, 

спрямованої на досягнення і підтримку лідерських позицій держави в 

міжнародній системі [49-54].  

Історичні передумови виникнення та розвитку концептуальних засад 

зовнішньої політики США були проаналізовані західними дослідниками, 

зокрема 3б. Бжезинським, К. Престовицем, Дж. Найєм мол., Дж.Айкенбері, 

П. Дж. Бюкененом, С. Уолтом, Э. Тоддом [55-61]. Теоретичні аспекти 

проблеми вироблення концептуальних засад сучасної зовнішньополітичної 
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стратегії США розглядалися І. Далером [62], І.Валерстайном [63]. Однак 

доводиться констатувати, що теорія міжнародних відносин поки що не 

запропонувала принципово нові підходи до аналізу зовнішньополітичної 

стратегії Америки. Специфіка односторонньої зовнішньополітичної 

поведінки США в повній мірі була відображена в дослідженнях, проведених 

експертними групами Центру вивчення міжнародного співробітництва та 

мультилатералізму з такими представниками, як С. Патрік, Ш. Форман, Д. 

Малон, І. Фонг-Конг. 

Вивчення проблеми глобальної і регіональної безпеки здійснили 

дослідники американських наукових центрів, таких як Інститут Брукінгса (Ф. 

Гордон, І. Даалдер, М. Ліндсей, Е. Іонд), Інститут Гувера (Т.Ліндберг, Т. 

Гертон-Еш), Школа державного управління Гарвардського університету та 

Інститут стратегічних досліджень в Гарвардському університеті (Дж. Най-мл. 

[64], С. Хантінгтон). 

У більшості публікацій, де піднімаються питання безпеки, вони тісно 

пов’язуються з проблемою глобального лідерства США. Найбільшої уваги 

заслуговують роботи, в яких обговорюється концепція «коопераційної 

безпеки» (Б. Поузі), модель трансатлантичної (євроатлантичної) безпеки 

(Ч.Купчан) [65], обґрунтовується «демократичний» характер НАТО в нових 

умовах (Дж. Голдгайер [66], Р. Кюглер, Р. Асмус). 

Серед західних досліджень міжнародно-політичних стратегій лідерства 

слід також назвати роботи Дж. Модельскі, Дж. Ная, Зб. Бжезинського, Н. Дж. 

Спайкмена, Р. Хааса, Дж. Айкенбері, Э. Нордлінгера,  Б. Позена, А. Роса, 

Р.Арта, С. К. Грея, А. Гольштейна, Р.У. Міда, А. Басевича, М. Уорнера, 

Дж.Стівенсона, Х.Брандса, Г. Харта, Р. Кагана, М. Младеновича, 

А.Плащинського [67-82] та інших. Аналіз робіт даних дослідників дозволив 

авторці скласти уявлення про існуючі типології міжнародно-політичних 

стратегій з огляду на те, що міжнародно-політичні стратегії можуть 

класифікуватися за рівнем реалізації, за програмними цілями та 

інструментальним оснащенням. 
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Проблематику еволюції глобальної політики і глобального лідерства 

розглядають у своїх роботах Дж. Модельскі, С. Гіл, У. Бек,  К.Бредфорд, 

Г.Кісінджер, У. Томпсон, І. Валерстайн [83], Зб. Бжезинський [84], А.Бейлін, 

Н. Хомські, Е. Халі. Лідерство на індивідуальному рівні в контексті 

міжнародної політики досліджувалося у наукових працях Дж. Маскіулі, 

М.Молчанова, В. Кнайта. Питання «розумної сили» на концептуальному 

рівні, включаючи змістовний аналіз інструментів «м’якої сили» («soft 

power») було досліджено такими західними дослідниками, як Лі Мінгхіанг, 

М. Коуналакс та С.Сімоні. Концепції «розумної сили» («smart power») 

досліджувались також С. Носель, Дж. С. Найєм, Р. Армітіджем, Є.Вільсоном, 

Т.Карпентьєром, К. Вайтоном, Д.Пінто, С.Медейросом, А.Костирьовим [85-

93]. Розробку і дослідження категорії «національний інтерес» здійснили 

науковці  Р. Арон, А. Басевич,  А. Бетлєр, Г. Моргентау, М. Мандельбаум, К. 

Райс, Дж.Розенау, М. Фінемор, Дж. Френкєль [94-99]. Визначення основних 

сценаріїв майбутнього відбувалося на підставі узагальнення прогностичних 

досліджень Р. Лібера, Дж. Фрідмана, Зб. Бжезинського, Ж.Аталі тощо [100-

104]. 

Наукові дискусії в США з приводу існуючих викликів та гіпотетичних 

моделей використання військової сили в сучасному світі ґрунтуються на 

необхідності лідерства Америки в міжнародній системі. Думки вчених, які 

досліджують проблеми і перспективи лідерства США, розходяться, в 

основному, з питання про те, чи «повинні США прагнути створення системи 

нового міжнародного порядку, в якому вони будуть відігравати роль 

центральної, провідної і направляюччої ланки, або ж для збереження 

лідерства їм досить підтримувати статус першої, наймогутнішої держави 

світу». Водночас відзначається той факт, що всі американські аналітики, 

відводять військовій силі роль найважливішого засобу досягнення цілей 

політики США у міжнародному середовищі. При цьому спектр її 

застосування, у порівнянні з періодом холодної війни, розширився. В цьому 

контексті констатується, що географічне охоплення сфери інтересів США як 
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єдиної наддержави розцінюється в США як дійсно глобальне, що веде до 

збільшення кількості ситуацій, які характеризуються як «виклики» і на які 

треба реагувати. Побоювання з приводу можливих непередбачуваних 

поворотів в політиці Росії і КНР аналізуються в роботах 3б. Бжезинського, 

П.Добринської, С. Бланка, М. Кейджа і А. Коена, причому американські 

політологи все більшу увагу починають приділяти новій загрозі, що 

пов’язана з появою нових акторів, що мають зброю масового ураження та 

засоби її доставки, як країн, так і міжнародних терористичних та злочинних 

угруповань. Вважається, що проти подібного противника методи 

«стримування», засновані на загрозі застосування ядерної зброї,  можуть 

виявитися малоефективними. 

Вищезгаданими вченими відзначається, що після закінчення ери 

біполярного протистояння наддержав президентські адміністрації США 

почали аналізувати можливість використання військової сили навіть в 

ситуаціях, коли не існувало прямої загрози національним інтересам США. 

Оцінка доцільності подібних втручань стала предметом гострої дискусії між 

аналітиками Фонду «Спадщина», Американського інституту підприємництва 

та інших центрів розробки ідеології та політики республіканської партії та 

експертами Інституту прогресивної політики, основного «мозкового центру» 

демократів. Критики політики адміністрації Б.Клінтона, серед яких 

виділяються Р. Меннінг, Е. Фелнер, Д. Філіпс, Д. Андерсон та ін., 

підкреслюють, що неоголошені війни, обмежене застосування військової 

сили, що здійснюються при формальному збереженні миру, мотивуються 

інтересами затвердження нового, більш гуманного міжнародного порядку 

або захистом національних інтересів США, стають найбільш поширеною 

формою війн в сучасних умовах. Ця форма усуває межу між станом миру і 

війни ще більшою мірою, ніж це було в роки холодної війни, що призводить 

до збільшення кількості країн, які виявляються зацікавленими у створенні 

власних сил «стримування» від військових втручань США. Готовність 

слідувати нормам права, виконання та повага міжнародних зобов’язань, 
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інтересів безпеки інших держав в світі, де держава, що лідирує звертається до 

застосування сили без будь-яких обмежень, природно зменшується. 

Одночасно зростає небезпека застосування зброї масового ураження 

регіональними державами в локальних конфліктах, що робить світ не менш, а 

більш небезпечним і нестабільним [105]. 

Вчені й аналітики намагаються розробляти рекомендації щодо 

комплексу заходів, покликаних зменшити небезпеку поширення зброї 

масового ураження. Для досягнення цієї мети, зокрема, пропонується 

використовувати діалог Америки з Росією і Китаєм, особливо з Росією, яка 

розглядається політологами США як найбільша ядерна держава, потенційний 

центр поширення технологій виробництва зброї масового ураження, 

матеріалів, речовин, що розщеплюються. Паралельно з діалогом, 

пропонується і здійснення односторонніх заходів, що підвищують безпеку 

території США, таких як створення системи ПРО, здатної служити «щитом» 

від регіональних держав-лідерів, що володіють невеликим запасом зброї 

масового ураження та засобами її доставки. Спектр розходжень у позиціях 

зводиться до полеміки про те, наскільки значущими слід вважати 

заперечення таких країн, як Росія, Китай і ряду інших проти реалізації даного 

проекту [105]. 

Чималий внесок у розробку проблематики лідерства США зробив 

Зб.Бжезинський. У монографії «Світове панування чи глобальне лідерство» 

відомий політолог розвиває думку про глобальну роль США як єдиної 

наддержави, здатної стати гарантом стабільності та безпеки для всього світу. 

Предметом пильної уваги Зб. Бжезинського є альтернативи американській 

гегемонії: панування, засноване на силі, або лідерство, засноване на згоді. І 

автор рішуче вибирає лідерство, поєднуючи гегемонію і демократію як два 

важелі управління світом. Зб. Бжезинський зазначає, що американська міць 

досягла безпрецедентного рівня, про шо свідчить істотне збільшення 

військового, економічного, науково-технологічного та культурного 

потенціалу США, що у підсумку сприяє сталому розвитку міжнародної 
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системи. Вищезазначені чинники лідерства надають США політичну вагу 

глобального масштабу, яка не має аналогів. Тому, саме Сполучені Штати, на 

погляд Зб. Бжезинського, визначають подальший розвиток світової 

цивілізації і на сьогодні не мають серйозних суперників [106]. 

Не менш відомий американський вчений Ф. Фукуяма у монографії 

«Америка на роздоріжжі» також аналізує проблеми лідерства США, зокрема 

розглядає проблеми американської зовнішньої політики після 11 вересня 

2011 р. Тематика дослідження пов’язана питаннями, що призвело до війни в 

Іраку, в чому помилилася адміністрація Дж. Буша молодшого і як Сполучені 

Штати могли б будувати відносини з рештою світу? Зокрема Ф. Фукуяма 

відзначає, що «до часу початку війни в Іраку схвалення або, у всякому разі, 

прийняття добродійної гегемонії Америки було швидше надією, ніж 

реальністю. Перш ніж інші країни погодяться з лідерством США, зазначає 

Ф.Фукуяма, вони повинні будуть переконатися не тільки в тому, що Америка 

бажає добра, а й в тому, що вона буде використовувати свою міць розумно і 

успішно досягати поставлених перед собою цілей. Коріння відкрито 

негативного ставлення до Америки, яке виникло після війни, криються в 

політиці, що проводилася ще до приходу до влади адміністрації Дж.Буша-

старшого. Водночас коло питань, що містяться в документі про стратегію 

національної безпеки Сполучених Штатів, не зводилося лише до концепції 

превентивних дій або до тези про те, що Сполучені Штати мають право іноді 

діяти за допомогою «коаліцій бажаючих». Проблема ще й у тому, що в 

стратегії не були сформульовані критерії того, коли Сполучені Штати 

можуть починати превентивну війну» [107, с. 51]. 

У роботі Дж. Ная «Покликання до лідерства: природа американського 

лідерства, що змінюється» аналізуються проблеми і перспективи лідерства 

США з кінця епохи біполярного протистояння двох наддержав. Знаний 

американський політолог стверджував, що США є лідером номер один в світі 

і на найближчі десятиліття у них немає жодного конкурента. Однак 

відсутність загроз і конкурентів, наголошує фахівець, тільки розслабляє 
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політиків і вчених щодо вироблення нових стратегій, які спрямовані на 

збереження лідерських позицій США в світі. Це питання набуває додаткової 

актуальності з посиленням глобальної взаємозалежності всіх учасників 

міжнародної системи [108].  

Американські дослідники М. Хардт і А. Негрі в роботі «Імперія», що є 

всеосяжним аналізом нового міжнародного порядку, з’ясовують перспективи 

лідерства США в контексті глобалізації та розмивання державного 

суверенітету. На думку авторів, найкращим інструментом для його розуміння 

є поняття «імперія», що означає «універсальний порядок, який не знає 

кордонів і меж». Розглядаючи механізми експлуатації та контролю, що 

управляють сьогоднішнім світом, автори прагнуть запропонувати 

альтернативну парадигму політичного мислення, яка могла б стати основою 

справді демократичного глобального суспільства [109].  

Серед російських вчених, які займаються вивченням механізмів 

реалізації зовнішньої політики США в цілому можна виділити таких 

дослідників, як М. Братерський, Ю. Давидов, Е. Зиновьєва, В. Носов,  

Г.Філімонов, І. Чіхарєв. Теоретичне осмислення проблем геополітичних 

трансформацій сучасного світу подано А. Вартумяном, В. Дегоєвим, 

В.Дергачовим, Р. Дралонгом, З. Жаде, Б. Ісаєвим, І. Кефелі, Г. Косовим, 

А.Неклессою [112], В. Паніним, В. Чагіловим, а також у працях 

Д.Баришнікова, Е. Баталова, А. Богатурова, А. Бикова, О.Журавльова, 

Н.Косолапова, А. Кокошина, В. Кулагіна, М.Лєбєдєвої, А. Мельвиля, 

В.Інозємцева, А. Торкунова, М.Хрустальова,  П. Циганкова та А. Уткіна [110-

122]. 

Науковці В. Батюк, Л. Золотов, В.Конишев, Д.Кузнєцов, А. Маникін, 

В.Печатнов, П. Підлісний, А.Сергунін [123], М.Сучков, Т. Шаклеіна [124], 

Б.Ширяєв займалися розробкою та дослідженням категорії «національний 

інтерес». Односторонні тенденції в політиці США після терористичних атак 

11 вересня 2001 року досліджені у роботах О. Уткіна [125], A. Панаріна 

[126], Е.Прімакова, Е.Баталова [127] і ін. Дослідження щодо зовнішньої та 
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оборонної політики США належить фахівцям-міжнародникам Інституту 

США і Канади (ІСКРАН) В. Батюку, Д.Володимирову, С. Рогову, 

В.Кременюку, JI. Сімейку, Т. Шаклеїній, В.Сізову, І. Бочарову, В. Єсіну, 

Е.Роговському, С. Самуйлову. Представниками російської американістики з 

Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) 

МЗС РФ вважаються Е.Баталов, А.Нікітін, М.Баглай, Ю. Замошкін, 

H.Яковлєв, Е. Ананова, В.Кулагін, A.Борисов, В. Печатнов, Ю. Дубінін, 

В.Согрін тощо. Проблеми безпеки, аналіз нових викликів і загроз, процеси 

формування зовнішньої політики США, виявлення значущості політики 

нерозповсюдження зброї масового ураження в системах національної 

безпеки США широко висвітлюються в наукових роботах дослідників 

Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН, вплив 

глобалізації на вирішення проблем міжнародної безпеки відображено в 

умовах глобалізації вивчається дослідниками Дипломатичної академії МЗС 

РФ, зокрема проблеми  глобального лідерства США в сучасній міжнародній 

системі  було розглянуто у працях  Е.Баталова, А. Радчука, А. Богатурова, 

С.Сідоркіна, Т. Шаклеіної, С. Рогова, C.Кортунова, В.Кременюка, 

В.Кулагіна, І. Макаренкової [128-137]. Феномен «м’якої сили» досліджувався 

Ю.Давидовим, П. Паршиним, В. Капіциним, В. Ізотовим, Г. Філімоновим, 

О.Шестопал [138-142] тощо. Розробку концепції «розумної сили» («intelligent 

power») проаналізували І. Іванов [143], І. Чіхарєв [144], які на підставі 

результатів досліджень теоретично узагальнили ключові особливості 

синтетичної міжнародно-політичної стратегії нового типу. Аналіз 

відповідних робіт дозволив виявити й узагальнити погляди російських 

фахівців на характерні риси глобального лідерства, концептуально 

розмежувати такі феномени як лідерство, гегемонія, домінування, а також 

змістовно розвести категорії світового лідерства і глобального лідерства. 
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Однією з монографій російської політологічної школи, в якій 

розглядається проблематика лідерства США в контексті формування нового 

міжнародного порядку та роль Америки в сучасному середовищі 

міжнародно-політичної конкуренції, є колективна наукова праця «Лідерство 

та конкуренція в світовій системі: Росія і США» [145]. Як вважають російські 

вчені, «в американо-європейській політиці зростає прагнення до 

незаперечного «диктату нових правил і встановлення їх шляхом руйнування 

окремих держав і будь-яких непідконтрольних США організаційних ініціатив 

як на глобальному, так і на регіональному рівнях». Тобто, «дестабілізація 

міжнародних відносин і посилення ряду глобальних загроз ставлять питання 

про доцільність лідерства взагалі і американського лідерства зокрема».  

Водночас підкреслюється, що питання війни і миру залишається 

найважливішим у світовому порядку денному. Адміністрація Б.Обами, на 

погляд дослідників, представляла «монолітну команду однодумців, які 

активно просували ідею незмінного американського лідерства з опорою в 

тому числі на військові методи, інформаційні та пропагандистські 

можливості, економічні санкційні методи», перетворюючи їх в арсенал 

«жорсткого» контролю». Фактично, наголошується у монографії, «м’яка 

сила» Сполучених Штатів, на якій завжди робився особливий акцент (в тому 

числі європейцями), в даний час «далека від миролюбності і подає вельми 

суперечливий зразок для наслідування». Автори, проаналізувавши курс 

адміністрації Б. Обами з точки зору її ідейної згуртованості, намагаються 

дати відповідь на питання про те, чи потрібен світу глобальний лідер, 

очевидно маючи на увазі проблематичність повернення РФ до статусу 

глобальної держави [146, с. 6]. 

Прогностичний вимір зовнішньої політики США в контексті 

збереження лідерських позицій у міжнародній системі висвітлено в 

монографії А. Уткіна «Майбутнє очима Національної ради з розвідки США: 
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глобальні тенденції до 2025 року. Світ, що змінився». У роботі детально 

аналізується доповідь Національної ради з розвідки США, яка була 

підготовлена в 2008 р. за участю численних незалежних фахівців з різних 

країн, викладаються основні позиції доповіді, подаються коментарі і власний 

прогноз автора дослідження. Особлива увага приділяється таким проблемам, 

як глобалізована економіка, демографічний розкол, гравці на світовій сцені, 

бідність серед багатства, великі держави в багатополюсному світі [147]. 

Ще одним дослідженням А.Уткіна стала монографія «Підйом і падіння 

Заходу», що присвячена проблемам «втрати» лідерських позицій США в світі 

і питанням, що пов’язані з «ослабленням контролю західних країн над 

світовим розвитком, звуженням сфери західного домінування, формуванням 

нових центрів економічного зростання». Особливу увагу приділено еволюції 

американської зовнішньополітичної думки і практики в період правління 

адміністрації Дж.Буша - молодшого, який, на погляд науковця, виступав 

проти американського глобального лідерства [148].  

У монографії Л. Лебедєвої «CША: соціальна політика держави в XX- 

початку XXI ст.» здійснено комплексний аналіз соціальної політики 

американської держави, особливостей її формування і реалізації на всіх 

рівнях влади на різних етапах розвитку країни. На підставі широкого кола 

першоджерел у роботі проаналізовані: еволюція соціальної політики; 

розвиток соціального забезпечення; розширення доступності освіти, 

медичного обслуговування; розвиток соціального захисту ветеранів; рівень 

соціальної захищеності населення в цілому, а також з урахуванням вікових, 

гендерних, расово-етнічних, історично-культурних та інших особливостей. 

Показано, що досвід і практика США демонструють дедалі більше значення 

державної соціальної політики не тільки для підвищення добробуту і 

захищеності громадян, розширення можливостей їх доступу до медичних, 

освітніх, соціальних, інформаційно-комунікаційних послуг, але також і для 

підтримки економічного зростання, зміцнення позицій країни на світовому 

ринку, підвищення національної конкурентоспроможності [149]. 
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Л. Сімейко у праці «Трансформація військово-політичного курсу США 

(нові глобальні аспекти)» робить висновок, що великомасштабні й історичні 

за своєю значимістю зміни в глобальному геополітичному становищі, що 

відбулися в світі, не могли не позначитися на характері і спрямованості 

військово-політичного курсу США. На думку автора, основний внесок в 

істотний перегляд низки відправних положень цього курсу був привнесений 

адміністрацією Дж. Буша-молодшого не тільки через традиційно 

прагматичне військово-політичне мислення республіканців, а й тому, що на 

рубежі XXI століття, коли ситуація в світі набула абсолютно нових обрисів, 

саме на консерваторів лягла розробка основоположних військово-політичних 

документів, орієнтованих на перспективу. Вироблений керівництвом країни 

всеосяжний аналіз військово-політичної ситуації в світі, що змінився 

відповідно до характеру загроз національній безпеці США, дозволив 

визначити напрямки розвитку збройних сил на майбутні 5-10 років, а по 

деяких аспектах на більш тривалий період. Трансформація військово-

політичного курсу США, на думку Л.Сімейка – це реалізація установок 

американської воєнно-політичної стратегії, спрямованої на надійне 

забезпечення національної безпеки як власними (і не тільки військовими) 

силами, так і шляхом консолідації міжнародних зусиль в протистоянні новим 

загрозам [150]. 

Емпіричну базу дисертаційного дослідження склали три групи джерел. 

Перша група джерел включає в себе: а) нормативно-правові акти та 

документи державних установ; доктрини і стратегії, концепції та директиви 

національної безпеки, що стосуються сфери зовнішньої і військової політики 

(Стратегії національної безпеки США, Національні стратегії внутрішньої 

безпеки США, Військові доктрини США); б) документи виконавчої та 

законодавчої влади. Порівняльний аналіз першої групи джерел, ключових 

документів американської зовнішньої політики дозволяє в досить повній мірі 

простежити еволюцію доктринальних засад американської зовнішньої 

політики і, в першу чергу, її основний вимір -  національну і міжнародну 
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безпеку. Документи подібного роду дозволяють також простежити 

циклічність консервативно-унілатералістської і ліберально-інституційної 

тенденцій у зовнішній політиці США [151]. 

Друга група джерел включає в себе аналітичні матеріали урядових і 

неурядових організацій США (документи і доповіді Білого дому, Державного 

департаменту США, Міністерства оборони США, Центрального 

розвідувального управління США, аналітичні матеріали Американської ради 

з міжнародних відносин, Стокгольмського інституту дослідження проблем 

миру). 

До другої групи джерел також входять документи спеціалізованих 

міністерств, відомств і служб, прес-релізи, комюніке, офіційні доповіді, що 

дозволяють визначити позицію Міністерства оборони з проблеми 

забезпечення безпеки і оборони країни, пропонують офіційний план США по 

боротьбі з тероризмом, а також проект перегляду американської оборонної 

політики. Для дослідження процесу практичного здійснення політики США з 

питань забезпечення національної та міжнародної безпеки, реакції 

Сполучених Штатів на сучасні виклики і загрози в епоху глобалізації, 

авторкою дисертації залучалися матеріали і документи, розроблені в рамках 

міжнародних організацій: статути, резолюції, протоколи міжнародних 

глобальних (ООН) і регіональних (ЄС) організацій. 

Третя група джерел включає в себе матеріали провідних засобів 

масової інформації – «Reuters», «The Washington Times», «BBC World News», 

«The Guardian», «The New York Times», «The Washington Post», «CNN 

International», «The Financial Times», «The Times», «The Wall Street Journal» 

тощо[152]. 

У третю групу також увійшли підсумкові документи міжнародних 

переговорів, нарад, самітів НАТО. Особливу роль в дослідженні набувають 

документи з порядку погоджувальних процедур в рамках Організації 

Північноатлантичного договору. Результати трансатлантичного консенсусу, 

досягнутого на багатосторонній основі під час нарад і самітів НАТО, 
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матеріалізуються у вигляді конкретних документів організації. Стратегічні 

концепції, декларації, ініціативи, заяви і комюніке висловлюють загальну 

політичну лінію НАТО і, в зв’язку з цим, також представляють певний 

інтерес для дослідження [151]. 

Таким чином, аналіз наукової розробленості проблематики 

американського лідерства показав, що у різнопланових дослідженнях 

накопичено серйозний і цінний матеріал, сформульовані важливі та цікаві 

наукові підходи. Проте на даному етапі розвитку наукової проблематики 

щодо світового лідерства США необхідно більш комплексне осмислення 

еволюції концепції лідерства в рамках науки про міжнародні відносини. У 

зазначених роботах розглядаються такі аспекти проблеми, що стосуються 

вивчення ресурсів, інструментів і цілей в рамках стратегії глобального 

лідерства, враховуючи міжнародно-політичні трансформації, однак змістовна 

наукова концептуалізація феномена «лідерства» потребує подальших 

досліджень.  

 

 

1.2. Теоретико-методологічні засади концептуалізації глобального 

лідерства США 

 

 Розумінню проблеми політичного лідерства сприяє знання 

типологізації такого феномена з огляду на складність і багаторівненевість 

сучасних трансформаційних процесів, а також з наявністю різних видів і 

критеріїв типологізації лідерства як феномена. 

   Одна з перших спроб типологізації лідерства як феномена належить 

відомому західному соціологу М. Веберу. Вчений здійснив спробу 

типологізувати такий феномен, як владарювання. На цій основі науковець 

виділив три основоположні типи політичного лідерства: 
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1. Традиційне лідерство – полягає на класичному розумінні влади і 

повязане з чесністю правлячих еліт та підлеглих. Даний тип лідерства 

притаманний перш за все монархії;  

2. Раціонально-легальне лідерство – часто-густо пов’язане з 

бюрократією. Воно ґрунтується на пероконанні громадян у чесність та 

справедливість встановлених норм, законів та правил, яким мають слідувати 

усі громадяни. Даний тип лідерства є більш демократичним ніж попередній, 

тому, що він ґрунтується на конкуренції претендентів, які обираються 

народним волевиявленням і періодичній зміні лідерів; 

 3. Харизматичне лідерство – пов’язане з харизматичними якостями 

лідера, який привертає увагу та здобуває народну підтримку завдяки 

особистостям характеру, поведінки, ораторському мистецтву тощо. 

Харизматичний лідер завдяки особистісним характеристикам може 

узурпувати владу, проводити рішучі дії в сфері реформаторської політики. 

Часто-густо з даним типом лідерства асоціюється культ особистості. Даний 

тип лідерства виявляється здебільшого в тоталітарних та авторитарних 

режимах [154]. 

 Характеризуючи означені вище типи лідерства, М. Вебер зокрема 

підкреслював, що в цілому перші два типи лідерства здебільшого притаманні 

стабільним, а також високорозвинутим спільнотам. Однак, на думку вченого 

саме харизматичне лідерство виникає в періоди трансформацій, транзиту і 

пов’язане із рішучими змінами усієї ієрархічної системи влади, 

революційних змін у соціально-еономічній та політичній структурі певної 

держави. Харизматичне лідерство, на переконання М. Вебера, пов’язане із 

відмовою від минулого, часто-густо з радикальними трансформаціями, 

запереченням досягнень попередньої влади. Даний тип лідерства може 

трансформуватись у традиційне лідерство, або бюрократичне [155, с.320].  

Загалом, політичне світове лідерство визначається як суб’єктивно -  

об’єктивна здатність суб’єктів світової політики впливати на загальносвітові 

процеси з метою їх упорядкування (або суб’єктивно-об’єктивна здатність 
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суб’єктів світової політики формувати або впливати на формування світового 

порядку, нав’язувати іншим своє бачення перспектив міжнародного 

розвитку, протистояти при цьому аналогічним прагненням інших суб’єктів 

або ігнорувати їх [156, c. 273]. Лідерство доречно розглядати як тип активної 

поведінки, націлений на пошук оптимального шляху забезпечення «своїх і 

чужих» вигод від участі в міжнародному спілкуванні; воно визначається не 

тільки наявністю матеріальних і ідеологічних ресурсів, а й організаційних 

ресурсів; піддається впливу спонтанних імпульсів розвитку самої системи 

міжнародних відносин, які можуть істотно трансформувати прояви 

«раціонального» лідерства, послаблюючи або посилюючи лідерські 

можливості держав і недержавних суб’єктів.  

Дотепер «частково склалися передумови для створення нових 

механізмів регулювання міжнародних відносин. По-перше, більшість країн 

світу стала усвідомлено прагнути до розширення своєї участі у формуванні 

нового світового порядку. По-друге, всім учасникам міжнародного 

спілкування стали очевидні обмеження, що накладаються самою системою 

міжнародних відносин на дії кожного з них окремо. На відміну від 

аналогічних процесів кінця XX ст. нинішній тип регулювання міжнародних 

відносин, як видається, спирається не тільки на лідерство однієї держави 

(США), а й на інституційну основу світопорядку» [157, c. 28-32], якою 

виступає мережа міжнародних організацій (ООН, «Група G7», НАТО). В 

цьому контексті, на погляд Д.Темникова, потрібно відзначити чинники, які 

потенційно визначають стан сучасних міжнародних відносин. Автор вважає, 

що у зв’язку з тим, що ООН переживає сьогодні «кризу легітимності» й 

ефективності її роботи, окреслюється потенційна схема поступової 

трансформації інституційної основи світорегулювання в бік збільшення ролі 

«Групи G7» в політичному і НАТО у військовому плані. Водночас зміцнення 

певних міжнародних організацій супроводжується зростанням активності 

інших суб’єктів міжнародних відносин (формальних і неформальних). У цих 



46 

 

умовах регулювання і лідерство, наголошує Д.Темников, змінюють свій 

характер, оскільки протікають на досить інституціоналізованому полі 

міждержавної взаємодії і на відносно розрядженому полі світової політики  

Біполярний світ, що склався після Другої світової війни, як зазначає 

український відомий вчений С. Кортунов, «був світом обмежених 

суверенітетів (крім суверенітетів двох протиборчих наддержав) і в цій своїй 

якості докорінно суперечив Вестфальській системі», зазначає дослідник. У 

ще більшій суперечності з нею виявився світ однополярний, що склався після 

розпаду СРСР, оскільки повний суверенітет мала відтепер тільки одна країна 

- США. Як наслідок у світовій політиці з 1991 р. почала складатися своєрідна 

ієрархія, на чолі якої де-факто постали США. До них при цьому були 

приєднані ключові партнери, що входять у G7: 5 з них - союзники США по 

НАТО – Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Італія; Японія 

перебуває зі США у відносинах військового союзу за Договором 1961 р., 

Росія до агресії з Україною у межах G7 перебувала зі США у відносинах 

стратегічного партнерства, а наразі у 2014 її виключили з цього складу через 

анексію Криму та конфлікт на Сході України. З усіх партнерів США, на 

переконання С. Кортунова лише Російська Федерація навіть в 1990-і рр. 

минулого століття оскаржувала чільну роль Сполучених Штатів Америки і  

наразі була її партнером; по ряду питань  підтримувала політику США, а по 

деяким іншим, таким, як югославська криза, розширення НАТО, 

дистанціювалася від Вашингтона і навіть піддавала його дії жорсткій 

критиці. Однак Росія повністю залежить від світової економіки, яку 

контролюють США, і національна валюта РФ «зав’язана» на американський 

долар, попри проекти перевести зовнішню торгівлю на національні валюти 

[158, c. 235-242]. 

Водночас і всередині G7 відносини країн-учасниць з глобальним 

лідером мали і мають свої нюанси. Відносини США з Великою Британією і 

Японією набагато тісніші, ніж з Францією і Німеччиною, тобто ступінь 
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обмеженості суверенітетів тут завжди був і є наразі різним. До світової 

ієрархії при лідерстві США не були підключені з 1991 р. Китай та Індія. Вони 

впливали на світовий порядок завдяки наявності у них економічного 

потенціалу, що динамічно зростає, статусу потужних військових держав 

регіонального рівня  і учасників «ядерного клубу», а також колосальних 

ресурсів народонаселення, здатних в перспективі забезпечити Китаю й Індії 

вирішальний вплив на глобальні демографо-міграційні процеси, а в більш 

далекій перспективі і на світову торгівлю. Проте спектр політичного 

співробітництва КНР та Індії з G7 завжди був обмеженим, оскільки ці країни 

повністю залежать від світової економіки, в якій поки що домінують США та 

європейські країни. Очевидно, що ні Індія, ні Китай не вважаються 

конкурентами США в глобальній політиці [158, c. 235-242]. 

У дослідженнях російських фахівців йдеться також про те, що 

зростання економічних потенціалів КНР, Індії, Росії, ПАР, ЄС, Бразилії, 

Мексики та інших країн в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. не створювало 

передумов для формування багатополярного світу, оскільки економічним, 

політичним і військовим лідером залишалися США, які домінували в 

чотирьох найважливіших сферах: економіці, політиці, військовій сфері і 

навіть до певної міри у сфері культури (через ЗМІ, Голлівуд, Інтернет тощо). 

Систему світоустрою, що формувалася у 1991-2001 рр., можна було назвати 

поліцентричною однополярністю США [158, c. 235-242]. 

Лідерство США в системі міжнародних відносин, йдеться у роботі 

М.Солянової, визначає характер зовнішньополітичної думки американського 

експертного співтовариства, тоді як ідейно-політичні погляди американських 

аналітиків в свою чергу істотно впливають на формування офіційної 

зовнішньополітичної позиції США та шляхи її реалізації. На її думку, 

зовнішньополітична стратегія Америки протягом 1990-х рр. ґрунтувалася на 

поєднанні двох основних підходів - глобалістському і неоізоляціоністському, 

що дає підстави вважати, що в XXI ст. «зовнішня політика адміністрацій 
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також формуватиметься з урахуванням ключових положень даних двох 

концепцій» [159, с.18].  

Домінування американського лідерства трансформується, проте й не 

відкриваються можливості для інших держав зайняти місце США. Багато 

міжнародних акторів виступають проти американського домінування, але 

абсолютно очевидно, що запропонувати альтернативну концепцію вони не 

можуть, так як немає чіткого уявлення про майбутній світопорядок. 

Найбільше, на що може бути здатний Китай, зазначають експерти, це 

лідерство на регіональному рівні. Таким чином, в умовах глобального 

перерозподілу впливу тільки США мають всі можливості сформувати 

світовий порядок, створивши нову систему колективної взаємодії і 

партнерства [159, с.18].  

Ідеї американської місії в світі, а також поняття імперії, імперського 

мислення і імперського тягаря, як зазначає російська дослідниця М.Солянова, 

«мають глибоке історичне коріння і сходять до самого початку існування 

США як національної держави. Концепція месіанства стала основою 

розвитку американського суспільства, а також побудови взаємин зі світом». 

Відтак сучасні концепції світового домінування США, стверджується у її 

науковій праці, спрямовані на забезпечення головної мети: створення такого 

положення, при якому США мали б сприятливі умови для свого «існування». 

Дискусії серед російської політичної та академічної еліти ведуться  про 

характер і перспективи глобального лідерства США і зміцнення 

однополярної структури Характерною рисою американської зовнішньої 

політики, зазначається в дискусії, є історична спадкоємність її курсу 

світового порядку. Тому глобальне поширення західних ідейно-ціннісних 

орієнтирів, зокрема американського бачення громадського, політичного, 

економічного та культурного розвитку, визначається як домінування США на 

світовій арені. Водночас йдеться про загрози, що можуть перешкоджати 

безумовному американському домінуванню, серед яких російські 

міжнародники називають появу противника, порівнянного за потужністю та 
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силою з США; конфліктуючі цивілізації, ісламський фундаменталізм, 

економічну або військову розвиненість азіатських держав (КНР); зростання 

нестабільності в стратегічно важливих для США регіонах [159, c. 21]. 

Теоретико-методологічні засади та обґрунтування лідерства США у 

ХХІ ст., які грунтуються на дослідженях американських вчених, є безперечно 

національно-орієнтованими. Водночас, як відзначають окремі критики 

американської політики, ті, хто робить політику Сполучених Штатів, занадто 

багато інвестували в гегемонію, тому їх дії націлені на передусім на 

забезпечення державних інтересів, на переважанні США й американських 

цінностей, на месіанській ролі країни, на відповідальності політичних 

лідерів, які підтримують політику США [160, с. 27].Протягом сучасного 

періоду розвитку міжнародної системи на роль великої стратегії США 

претендували концепції домінування (domination), першості (primacy), 

глобального лідерства, глобальної колективної безпеки, регіональної 

безпеки, кооперативної безпеки, стримування, вибіркової залученості і навіть 

неоізоляціонізму [161, с. 5-53]. Певний час деякі з них були офіційними 

стратегіями, але, з різних причин, жодна не стала довгостроковою великою 

стратегією держави (grand strategy). Відповідно до Закону Голдвотера-

Ніколса, який був прийнятий в 1986 р., офіційна стратегія США 

оголошується під час представлення президентом країни Конгресу США 

щорічної доповіді про стратегію національної безпеки (National Security 

Strategy Report). За минулі роки з подібними доповідями виступили 

американські президенти: Р. Рейган у 1987 і 1988 рр .; Дж. Буш-ст. у 1990, 

1991 і 1993 рр .; У. Клінтон 7 раз (1994-2000 рр.); Дж. Буш-мл. у 2002 і 2006 

рр., Б.Обама у 2010, 2012-2017 рр.[162].Необхідно відзначити, що аналіз 

зовнішньополітичного курсу США від російського наукового співтовариства 

стосується як історичної спадкоємності досягнення лідерства країни на 

міжнародній арені, так і ідеологічних гасел «визначеної долі 

відповідальності», що покладена на США «самим провидінням» [163, с. 66].  

У дослідженнях традиційно стверджується, що «провидіння» надало США 
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особливі повноваження не обмежуватися своєю територією з 

розповсюдження «глобальної демократичної місії» і встановлення 

американського способу управління. Про спадкоємність американського 

курсу, на погляд Р.Іванова, свідчить також розсекречений в 1998 р. документ 

«Стратегія національної безпеки для нового століття», в якому 

затверджувалися принципи, що аналогічні положенням кінця 1940-х рр., 

щодо розширення зовнішньої торгівлі для підтримки економічного 

зростання: «Світ повинен відкритися нашому експорту, інвестиціям, ідеям» 

[164, с. 10]. Колишній заступник держсекретаря США С. Телботт зазначав, 

що після закінчення «холодної війни» Сполученим Штатам «випала 

унікальна можливість і в той же час відповідальність грати ключову роль у 

світі – роль лідера» [165, с. 508].  

Відтак російська версія про те, що «стратегія розширення демократії» 

та «глобальної залученості», розроблена ще адміністрацією Б. Клінтона, 

представляє всього лише оновлену редакцію сформульованої в директиві 

СНБ № 68 в 1950 р. «стратегії переваги» або «світового переважання» (з 

використанням «переважної американської сили» – «American Preponderant 

Power»), є спробою обгрунтувати [166, c. 50] незмінність 

зовнішньополітичного курсу США щодо забезпечення американського 

«глобального лідерства». Тобто, на погляд російських фахівців, політика 

США щодо встановлення «світу по-американськи» «проявляється у формі 

«глобальної залученості» в економічну, політичну і культурну 

трансформацію світу» [167].  

Дослідження фахівців-міжнародників представляють дві школи аналізу 

проблематики сучасного лідерства. Перша група досліджує «занепад 

Заходу»,  «занепад величі традиційних міжнародних лідерів і розпад світових 

імперій», відступ США з лідируючих міжнародних позицій. Вони можуть 

теоретично підживлювати і більш радикальні погляди, зокрема про 

прагнення «підштовхнути» процес згасання американського лідерства, 
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крайнім проявом якого може виявитися думка про можливість застосування 

заради цього терористичних методів [168]. 

Поряд з жорсткими існують і «м’які» форми політики 

«підштовхування» за допомогою форсування багатополярності, 

стимулювання евентуального переходу від долара до євро або юаня у якості 

світових валют, створення єдиної валюти в масштабах Азії, формування 

регіональних організацій безпеки без участі США. Сенс подібних «схем дій», 

зрозуміло, не варто занадто спрощувати. Плани, на зразок європейського 

фінансово-економічного союзу і єдиної європейської валюти, так само як і 

пропозиції про такий торговий блок необов’язково спрямовані на 

«розмивання» лідерства США. Їх доречно інтерпретувати і як спроби знайти 

власні шляхи в рамках загальної тенденції розвитку світової системи, 

підвищити її стабільність за рахунок зниження залежності від політики 

американських адміністрацій [168].  

Друга група поглядів на лідерство, що походить від західної 

політекономії міжнародних відносин, належить представникам школи 

«структурного лідерства». Зокрема С.Стронг стверджує, що аргументи про 

«приреченість» традиційного лідерства та занепад Заходу засновані 

застарілих поглядах А. Сміта, який визначав економічну базу виробництва в 

рамках однієї держави. Методологія його аналізу, зазначає автор, лише 

частково відповідає сучасним реаліям постіндустріальних, а тим більше 

інформаційних суспільств, оскільки «важливо враховувати не стільки умови 

виробництва в певній країні, де воно знаходиться, скільки фактори більш 

складної природи: де знаходяться особи, які приймають рішення про те, що, 

де і як робити, якою має бути стратегія управління і менеджменту, продажів 

на світовому ринку, звідки можна почерпнути необхідну технологію» тощо 

[169]. 

У сучасній теорії міжнародних відносин роль консенсусних механізмів 

підтримки гегемоністського порядку найбільш повно розкривається в рамках 

«неограмшіанского підходу», прихильники якого в останні десятиліття 
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роблять успішні спроби переосмислення творчості та ідейної спадщини 

А.Грамші, який критично ставився до ключових для класичного марксизму 

ідей «диктатури пролетаріату» і класової боротьби, вважаючи, що міцний 

суспільний устрій ґрунтується головним чином на досягненні соціального 

компромісу та злагоді, а не на насильстві та примушуванні [170, c. 366]. 

А.Грамші зокрема стверджував, що в розвинених країнах гегемонія 

підтримується переважно шляхом згоди, заснованої на поширенні і 

добровільному прийнятті громадськими групами моральних, культурних і 

політичних цінностей, а також ідеологічних установок панівної еліти [171, c. 

157].  У даному контексті соціальне панування набуває двох ключових форм 

- «домінування», що застосовується по відношенню до ворожих гегемонові 

держав, які повинні бути підпорядковані шляхом використання сили, й 

«інтелектуального та морального лідерства», що використовується щодо 

лояльних учасників міжнародних відносин. При цьому гегемонія 

розглядалася А. Грамші як специфічна форма політичної влади, що 

застосовується перш за все щодо тих суспільних сил, які знаходяться поблизу 

її суб’єкта, підтримують його лідерство і поділяють з ним спільні цінності. 

Відносно ж опозиційних груп, які виступають проти існуючого лідерства, 

відкидають пропоновані цінності та ідеї, використовується політика 

домінування, яка припускає застосування сили, примусу і тиску [172, c. 163]. 

У світовій системі, йдеться у дослідженнях, «гегемон так само 

використовує переважно непрямі механізми ідеологічної інтеграції, а не 

прямі силові методи, й орієнтується на створення коаліцій, заснованих на 

переговорах і компромісі між різними групами інтересів. Оскільки порядок 

ґрунтується на моральному авторитеті лідера, його ідеологічному впливі, а не 

тільки на силовому домінуванні, держава-лідер виявляється здатною 

підтримувати легітимність свого панування і гарантувати стійкість всієї 

системи суспільних відносин»[173]. 

З огляду на зазначене стає очевидним той факт, що безумовне 

домінування США у світовій політиці з початку 1990-х рр., на думку 
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багатьох американських політологів, не викликало ніяких сумнівів, у зв’язку 

з чим стали створюватися різні концепції світового лідерства США. Дискусії 

серед політичної та академічної еліти Сполучених Штатів ведуться про 

характер і перспективи американського глобального лідерства та зміцнення 

однополярної структури міжнародного порядку. Виділяються три напрямки: 

– концепція світової («жорсткої») гегемонії, в основі якої лідерство 

США в політичній, військовій та економічній сферах. Ця концепція знайшла 

відображення в ідеях представників неоконсервативного напрямку 

американської політичної думки і Республіканської партії США. 

Прихильниками гегемонії є Г. Кіссінджер, Р. Кейган, Ч. Краутхаммер, 

У.Одом, Дж. Муравчик, Х. Сігерман, І. Крістол тощо, а також вчені з 

консервативних наукових центрів, в тому числі Фонду «Спадщина», 

Американського інституту підприємництва , Фонду Карнегі;  

– концепція «прихованої або пухкої» гегемонії (консервативно-

ліберальний підхід), який хоч і заснований на домінуванні лідерства США, 

але допускає елемент колективізму. Прихильниками «прихованої або пухкої» 

гегемонії є Ч. Купчан, Д. Ешбайр, Ф. Ларрабі, Р. Блеквел, М. Лінд, Р. Асмус 

тощо;  

– концепція «вбудованості» (теорія реалістичного лібералізму) США в 

багатополюсний світ. Прихильниками теорії реалістичного лібералізму є 

С.Хантінгтон, Ч. Лейн, Ч. Мейнс [174]. 

В умовах формування зовнішньополітичної концепції США доцільно 

звернутися до вивчення основних підходів теорії міжнародних відносин, в 

межах яких політичні теорії поділяються на загальні і приватні, залежно від 

рівня абстрактності їх вивчення. До теорій приватного характеру, які іноді 

називають теоріями середнього рівня, можна віднести аналіз прийняття 

рішень, аналіз зовнішньої політики, стратегічні дослідження, дослідження 

глобальних світових проблем. Загальними теоріями вважаються так звані 

основні парадигми теорії міжнародних відносин: реалізм неореалізм, 
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геополітика, ідеалізм, лібералізм, плюралізм, конструктивізм, 

неоконсерватизм. 

Дослідження проблематики лідерства в сучасній міжнародній системі 

передбачає кілька рівнів концептуального аналізу. Щоб вийти за рамки 

обмежень концептуального аналізу необхідно здійснити аналіз на основі 

комплексу підходів як на концептуальному, так і на фактичному рівні. У 

дисертаційній роботі проблема лідерства в сучасних міжнародних відносинах 

в першу чергу розглядається на системному рівні, основною перевагою якого 

є можливість представити предмет і об’єкт вивчення в єдності і цілісності 

задля знаходження кореляцій між взаємодіючими елементами, умовами і 

закономірностями функціонування системи міжнародних відносин [175, с. 

167]. 

За системним підходом визначаються три рівні аналізу міжнародних 

відносин: 1) рівень складу – безліч елементів, що утворюють міжнародні 

відносини; 2) рівень внутрішньої структури – сукупність зв’язків між 

елементами; 3) рівень зовнішньої структури – сукупність взаємозв’язків 

системи з середовищем. Таким чином, основними в системному підході є 

поняття системи, структури, середовища, елементів, тобто система є 

сукупністю елементів, що знаходяться у взаємодії один з одним. Система 

передбачає, по-перше, склад елементів і специфічні взаємозв’язки між ними, 

по-друге, структуру і, по-третє, середовище. Елементи, якими виступають 

держави, міжнародні організації, транснаціональний бізнес, індивіди тощо, 

виступають найпростішими складовими частинами системи. Під структурою 

розуміється співвідношення і спосіб організації елементів системи, а також 

сукупність примусів і обмежень, які випливають з самого існування системи. 

«Середовище – це те, що впливає на систему і з чим вона взаємодіє» [176]. 

Більшість систем вважаються нелінійними, оскільки вони можуть різко 

змінювати свої характеристики. Процеси в таких системах нерідко 

здійснюються непрямим шляхом - через будь-який третій механізм або 

посередника. Такі системи також є нерівноважними й відкритими, такими, 
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що постійно обмінюються інформацією з навколишнім середовищем і при 

будь-якому малому відхиленні від заданого механізмами упорядкування 

розвитку (тобто від рівноваги) переходять в інший більш стійкий стан. Такий 

перехід здійснюється за допомогою механізму упорядкування або 

саморегуляції, коли система в силу збільшення неоднорідностей в своєму 

середовищі починає вибирати шляхи подальшого розвитку. Ці шляхи 

представляють так звані «поля тяжіння», що складаються з її простих 

структур «атракторів». У міжнародних відносинах - це можливі сценарії 

майбутнього: однополярність, біполярність, багатополярність і 

безполюсність (або їх поєднання). А такі загальносвітові процеси як 

глобалізація і регіоналізація отримали в теорії самоорганізації назву 

«флуктуації» [177, c. 7]. 

У цьому зв’язку необхідно звернутись до наукової праці В. Хоніна 

«Теорія міжнародних відносин», в якій зазначається, що у межах самої 

сукупності історично реальних міжнародних відносин, які уявляються 

неврівноваженою системою, виникають певні флуктуації. Вони 

поширюються та накопичуються, руйнують декотрі зі структур міжнародної 

системи, навіть значно трансформують окремі її підсистеми. Однак наявність 

флуктацій не руйнує систему міжнародних відносин, а приводить її до якісно 

нового стану, оскільки подібні відкриті системи реформуються, що сприяє 

виникненню нового устрою взаємовідносин частин та елементів. Будучи саме 

такого роду самоорганізуючою системою, міжнародні відносини находяться 

у постійному розвитку та відновленні. Відповідно принцип історизму 

вимагає розглядати міжнародні відносини як особливий природно 

історичний процес, що протікає у рамках людського суспільства. При цьому 

слід враховувати, що розвиток цього процесу обумовлений у кінцевому 

рахунку закономірностями розвитку способів виробництва, рівнем розвитку 

продуктивних сил та виробничих відносин у розділеному на відносно 

відособлені частини людському суспільстві, умовами громадського поділу 

праці як усередині цих частин, так й між ними [178].  
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Сьогодні констатуємо наявність благо приємних умов для більш 

ефективного регулювання системою міжнародних відносин: по-перше, 

більшість країн світу стала усвідомлено прагнути до розширення своєї участі 

у формуванні нового міжнародного порядку; по-друге, всім учасникам 

міжнародної взаємодії стали очевидними обмеження, що накладаються 

самою системою міжнародних відносин на дії кожного міжнародного актора 

[177, c. 98]. 

Зауважимо, що у контексті дисертаційного дослідження важливо 

розглянути категорію «зовнішня політика». Специфіка зовнішньої політики і 

характер основних механізмів реалізації зовнішньої політики сучасних 

держав полягають у суперечності глобального розвитку і наявності безлічі 

глобальних проблем. Концептуальною розробкою категорії «зовнішня 

політика» та її рівнів займалася низка дослідників в галузі міжнародних 

відносин, зокрема представники західної політологічної школи – А. Арон, Г. 

Шлюб, Р. Гілпін, Б. Сапін, Р. Снайдер, Г. Спроут, М. Спроут, Дж. Розенау, К. 

Уолц, Д. Сінгер, В. Хадсон, представники української школи політологів-

міжнародників – В.Хонін, О.Копель, С.Шергін, Л.Чекаленко, М.Фесенко, а 

також російської школи політології міжнародних відносин – А.Богатуров, 

Н.Косолапов, М.Хрустальов. 

Так, відомий американський теоретик Дж. Розенау прийшов до висновку 

про те, що для кращого розуміння категорії «зовнішня політика» необхідно 

виробити узагальнюючу теорію, яка полягала б в інтегруванні інформації, 

отриманої в результаті аналізу на різних рівнях – від індивідуальних 

особливостей політичного лідера до системи міжнародних відносин. 

Подібний підхід дозволив комплексно дослідити зовнішню політику з 

погляду основних рівнів аналізу, систематизуючи отримані дані і не 

обмежуючись рамками дослідження тільки одного з рівнів, що було 

покладено в основу подальших досліджень  [177, c. 98]. 

На думку дослідника М.А. Хрустальова зовнішня політика сучасних 

держав є складним, багаторівневим процесом, і для її комплексного 
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дослідження необхідно проводити аналіз кожного із вхідних до неї рівнів: 

індивідуального, державного і системного. В рамках індивідуального рівня 

аналізу зовнішньої політики увага акцентується на рішеннях, що 

приймаються окремими особистостями, свобода дій яких, в свою чергу, 

багато в чому обмежується структурою політичної системи держави [179].  

Крім двох вищезгаданих рівнів, актуальним залишається і значення 

системного рівня аналізу зовнішньої політики, в основу якого покладено 

розуміння того, що «всі держави діють в глобальному соціально-

економічному та політико-географічному середовищі і що специфічні 

характеристики даної системи багато в чому визначають модель взаємодії 

між ними». Однак в умовах взаємодії процесів глобалізації, регіоналізації та 

глокалізації і посилення ролі різних за своєю природою регіональних 

учасників міжнародних відносин актуалізується значення використання 

підсистемного рівня аналізу зовнішньої політики, який дозволяє більш повно 

враховувати вплив держав регіону і різних регіональних «акторів поза 

суверенітетом» на розвиток міжнародних відносин на регіональному та 

субрегіональному рівнях. На сучасному етапі дослідження категорії 

«зовнішня політика» не втрачає своєї актуальності, однак при аналізі даної 

категорії слід враховувати той факт, що процеси глобалізації та регіоналізації 

вносять свої корективи в її розуміння. Проте в сучасних умовах система 

міжнародних відносин формується і регулюється головним чином за 

допомогою зовнішньополітичної діяльності держав, в основі якої, з точки 

зору реалістів, основною є категорія «національний інтерес». Відтак 

вивчення проблеми лідерства США вимагає також розгляду такої наукової 

категорії, як «національний інтерес», що є однією з базових категорій в 

міжнародних відносинах і без її врахування неможливо аналізувати 

зовнішню політику сучасної держави [180]. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що наукова категорія 

«національний інтерес» почала вживатися в науково-експертному 

середовищі на початку ХХ ст. входить і асоціюється з появою її тлумачення у 
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Оксфордській енциклопедії соціальних наук. Значний внесок у розвиток 

даної категорії, а також різних стратегій виявилися американські дослідники 

Р.Нібур й Ч. Бірд. Категорія «національний інтерес» набуває подальшого 

розвитку вже після другої світової війни. Дана категорія привертає увагу 

багатьох вчених і сьогодні дискусію навколо неї прийнято називати 

«другими великими дебатами». 

Особливо зросла увага до проблематики, що пов’язана з визначенням 

категорії «національний інтерес» після другої світової війни. Суперечки, що 

розгорнулися навколо неї відомий американський вчений Г.Моргентау 

назвав «новими великими дебатами». Вони набувають нового поштовку з 

появою монографії Г. Моргентау у  1951 р. – «На захист національного 

інтересу» [181].  

Поряд з ищезазначеними дослідниками на особливу увагу заслуговує і 

науковий доробок американських вчених для отримання подальшого 

розвитку концепцій національного інтересу – Дж. Кенан, У. Ліпман, К. 

Уолтц, Е. Ферніс, Дж. Розенау тощо. Серед французьких дослідників 

виокремлюються роботи Р. Арона, П. Ренувена , Ж.-Б. Дюрозеля, Ф. Брайара, 

Р. Дебре та ін. Загалом категорія «національний інтерес», на переконання 

низки дослідників є абстрактною оскільки «її параметри визначаються 

картиною світу і ціннісною системою, яка панує в даному суспільстві і 

державі. Реальність національного інтересу виявляється в процесі і в міру 

його здійснення, що передбачає наявність засобів для реалізації поставлених 

державою цілей, тобто політику можна розглядати як найважливіший засіб 

реалізації національних інтересів» [182]. 

Найбільший внесок в розвиток категорії «національний інтерес» вніс 

американський теоретик Г. Моргентау, на думку якого, вона «дає можливість 

провести відмінність між політичними і неполітичними фактами, так само як 

і дозволяє привнести необхідну кількість систематичної впорядкованості в 

сферу зовнішньої політики». Важливе значення в рамках аналізу даної 

політологічної категорії має дослідження, проведене Дж. Френкелем, який 
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розділив увесь комплекс національних інтересів держави на три категорії: 

бажані, оперативні і пояснювально-полемічні, що дозволило не тільки 

розглядати категорію «національний інтерес» як основу зовнішньої політики, 

досліджуючи як довгострокові, так і середньо та короткострокові цілі і 

завдання держави, але й проводити компаративний аналіз 

зовнішньополітичних курсів різних держав [1835].  

Згадуваний вище Дж. Розенау вважав, якщо розглядати категорію 

«національний інтерес» як аналітичний інструмент, то «вона дозволяє 

охарактеризувати і пояснити зовнішньополітичний курс держави, а також 

оцінити його джерела і адекватність». Якщо ж розглядати дану категорію як 

інструмент політичних дій, то «вона може служити засобом для виправдання, 

засудження або пропозиції певного курсу політики». В результаті збільшення 

кількості різнорівневих міждержавних інтеграційних об’єднань і підвищення 

їх ролі в сучасній світовій політичній системі держави при формулюванні 

власних національних інтересів змушені враховувати також загальні групові 

(регіональні) інтереси, що може призводити до дихотомії інтересів держави і 

регіонального інтеграційного об’єднання, до якого вона належить. Водночас 

держави при реалізації свого зовнішньополітичного курсу переважно 

керуються національними інтересами, оскільки вони більшою мірою 

відповідають базовим інтересам держави і нації [184, c. 87].   

Для здійснення зовнішньої політики і реалізації національних інтересів 

держави використовують різноманітні інструменти, які багато в чому 

пов’язані з поняттям «сила», тому для аналізу безпосередньо 

зовнішньополітичних інструментів доцільно досліджувати категорію «сила» 

в її зовнішньополітичному контексті. Дана категорія була піддана аналізу в 

роботах Т. Гобса, Г. Моргентау, Г. Кісінджера, Ч. Фрімена, Е. Карра, 

Дж.Стосінджера, Дж. Ная, які відзначають одну її загальну складову – 

здійснення впливу з метою управління іншими. Така дія може здійснюватися 

різними способами, що дає підстави говорити про різноманітні форми 
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використання сили. Практично наукова категорія «національний інтерес» 

пов’язана з такими поняттями, як «сила» і «національна безпека». 

У цьому контексті казахська дослідниця Ж. Алдубашева вважає, що 

національна безпека США та інших країн зазнала певних змін до і після 

Другої світової війни. До Другої світової війни політика національної 

безпеки мала лише слабкий зв’язок з сучасними елементами національної 

безпеки, а після Другої світової війни вони були міцно пов’язані між собою.  

Крім того, більшість праць зарубіжних і вітчизняних дослідників наразі 

присвячена практичним аспектам стратегії національної безпеки США. Після 

закінчення «холодної війни» з ліквідацією противників американського 

світового панування для США відкрилася можливість стати світовою 

наддержавою. У наукових і політичних колах США утвердилася думка про 

те, що американська міць може стати основним інструментом для 

встановлення світового панування США. Натомість більшість американських 

дослідників давали реалістичні оцінки сформованої міжнародної ситуації 

після розвалу біполярної системи і нової ролі США в міжнародній системі. 

Дослідники були проти того, щоб США брали на себе роль абсолютного 

гегемона і вели політику з позиції сили. Прихильники ліберального 

наукового кола виступили за прагматичний, збалансований підхід, що 

відображає національні інтереси і враховує внутрішні ресурси країни [185]. 

Найбільш значуще дослідження різних форм застосування сили в 

міжнародних відносинах в контексті таких наукових категорій, як 

«національний інтерес» і «національна безпека» було проведено Дж. Найєм, 

який виділив основні форми застосування сили: «жорстку силу», 

«економічну силу» і «м’яку силу» [186].  Згідно з концепцією Дж. Ная, м’яка 

сила – це похідна від трьох ресурсів держави: її культури, політичної 

ідеології і зовнішньої політики [187].  

Саме тому методологічно важливим для роботи є й розгляд наукової 

категорії «гегемонія». Польський науковець Є.Вятр, який аналізує «роль 

США після гегемонії», вважає, що в політичній традиції США здавна 
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змагаються між собою два підходи до зовнішньої політики. Перший підхід 

акцентує увагу на імперських інтересах США і вказує на готовність їх 

реалізації силовим шляхом навіть всупереч міжнародному праву. Другий 

підхід апелює до універсальних демократичних цінностей, які США мають 

поширювати в світі, спираючись на право і міжнародне співробітництво 

демократичних держав і народів. Наголошується, що символом першого 

підходу є Т.Рузвельт, другого – В.Вільсон, хоча зазначені відмінності мають 

ідеалізований і спрощений характер, вони допомагають зрозуміти сутність 

полеміки американців з питання про свою гегемонію. На думку Є.Вятра, 

Г.Кіссінджер, вбачаючи різницю даних традицій, зробив спробу їх синтезу. У 

зв’язку з цим він підкреслював, що «країна з американськими традиціями 

ідеалізму не може спиратися в своїй політиці виключно на існуючу рівновагу 

сил і вважати її єдиним критерієм нового міжнародного порядку. Потрібно 

зрозуміти, що рівновага сил – це головна умова для досягнення історичних 

цілей. Цих цілей можна досягнути за допомогою виключно риторики і 

порожніх жестів». І далі: «Якщо Вільсоновська система, заснована на 

законності, виявиться непригодною, то Америка повинна буде 

пристосуватися до ситуації рівноваги сил незалежно від власного ставлення 

до неї ... Традиційний американський ідеалізм повинен поєднуватися з 

глибоким аналізом існуючої дійсності, і на цій основі повинні бути адекватно 

сформульовані американські національні інтереси». Таким чином, 

Г.Кіссінджер намагався знайти «золоту середину» між суворим реалізмом 

політики, що спирається на силу, й ідеалізмом політики, яка ґрунтується на 

вірі в можливість облаштування світу за допомогою права і 

загальнодемократичних цінностей. Проте він не давав відповіді на питання, 

як слід діяти в ситуації, що вимагає чіткого вибору [188,c.12].  

Теоретико-методологічною основою наукової категорії «гегемонія» 

стала також праця А.Грамші «Вчення про гегемонії», що є «частиною 

загальної теорії революції як зламу держави і переходу до нового соціально-

політичного порядку». Згідно з А.Грамші, «влада пануючого класу 
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тримається не тільки на силі, а й на згоді. Механізм влади – не тільки примус, 

а й переконання. Оволодіння власністю як економічною основою влади є 

недостатньою умовою для автоматичного панування, гарантування та 

забезпечення стабільної влади». Положення, при якому буде досягнутий 

достатній рівень порозуміння, А.Грамші називає гегемонією. Гегемонія – не 

застиглий стан, якого було колись досягнуто, а тонкий і динамічний, 

безперервний процес. При цьому «держава є гегемонією, що одягнена в 

броню примусу більш значного змісту». Більш того, гегемонія передбачає не 

просто згоду, а доброзичливу згоду, коли громадяни бажають того, що 

потрібно панівному класу. Дослідник дає таке визначення: «Держава – це вся 

сукупність практичної і теоретичної діяльності, за допомогою якої пануючий 

клас виправдовує і утримує своє панування, домагаючись при цьому активної 

згоди підлеглих спільнот» [189]. 

Російський дослідник діяльності А. Грамші, С.Кара-Мурза відзначає, 

що, згідно з А. Грамші, «гегемонія спирається на «культурне ядро» 

суспільства, яке «включає в себе сукупність уявлень про світ і людину, про 

добро і зло, прекрасне й огидне, безліч символів і образів, традицій і 

забобонів, знань і досвіду багатьох століть». Поки це ядро стабільне, в 

суспільстві наявна «стійка колективна воля», спрямована на збереження 

існуючого порядку. Підрив цього «культурного ядра» і руйнування цієї 

колективної волі є умовою революції. Створення цієї умови – «молекулярна» 

агресія в культурне ядро. Це «величезна кількість книг, брошур, журнальних 

і газетних статей, розмов і суперечок, які без кінця повторюються і в своїй 

гігантській сукупності утворюють те тривале зусилля, з якого народжується 

колективна воля з певною мірою однорідності, яка необхідна, щоб вийшла 

дія, координована в часі і географічному просторі». Стандартизація та 

сегментація також вважаються важливою умовою гегемонії в 

громадянському суспільстві, де потрібно зберігати «атомізацію», 

індивідуалізацію людей. Як показали дослідження за методологією Грамші, 

ефективним засобом для цього у США став спорт, що «породжував такі 
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символи і образи, які пов’язували м’якими зв’язками різні верстви 

суспільства, створював особливий зріз загальної масової культури і буденної 

свідомості» [190].  

Зауважимо, що на зламі століть Зб. Бжезинський розглядав гегемонію 

США як новий тип світового панування та безпрецедентного лідерства в 

системі міжнародних відносин. Зб. Бжезинський в цьому контексті 

виокремлює деякі властивості. Перш за все те, що США протягом сучасного 

розвитку людства стає державою-лідером міжнародної системи. Більш того 

США вперше за всю історію людства, як світова держава-лідер, представляє 

не Евразійський континент та східну півкулю, а Американський контінет, та 

західну півкулю. Вчений розробив цілісну та повну американську 

геостратегію щодо Євразійського континенту. Вона була розрахована на 

тривалий час та включала систему диспозицій, зорієнтованість на 

короткострокову, середньострокову і довгострокову перспективу.  

Дані стадії розглядаються не ізольовано одна від одної, а як частина 

єдиної системи. В цілому передбачається, що : перша стадія повільно 

перейти до другої, також як і друга в третю. У короткостроковій перспективі 

США прагнуть зміцнити і зберегти існуючий геополітичний плюралізм на 

карті Євразії. Згідно з геостратегією Зб. Бжезинського, на практиці США 

домагаються реорганізації міждержавних відносин у всій Євразії, в 

результаті чого на континенті буде розвиватися безліч відносно стабільних і 

помірно сильних держав, але обов’язково слабших порівняно з США. У 

середньостроковій перспективі геостратегія США робить наголос на 

появлення більш надійних стратегічних партнерів, які за допомогою 

Сполучених Штатів могли б сприяти створенню трансєвразійської системи 

безпеки, яка об’єднує більшу кількість держав. Стосовно довгострокової 

перспективи та розвитку передбачається ініціація певного колективного 

відповідального органу управління світовими процесами з залученням усіх 

учасників міжнародної системи з метою збільшення спільної 

відповідальності [191, с. 580-581;  381]. 
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Водночас протягом останнього десятиліття Зб. Бжезинський 

кардинально змінював свої погляди. Так, у 2013 р. він виступив у Школі 

вищих міжнародних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса з 

презентацією книги про нього з визначальним щодо сучасного стану 

міжнародної системи висловлюванням – «У сьогоднішньому світі глобальна 

гегемонія неможлива». Зб.Бжезинський переконаний, що однією з 

сьогоднішніх проблем влади є відсутність стратегічного планування (в 

минулому воно представляло собою даність), і разом з тим необізнаність 

суспільства в питаннях зовнішньої політики. На думку політолога, багато в 

чому це пояснюється поверхневим висвітленням зарубіжних конфліктів в 

американських медіа. На його думку, «в США достатньо талановитих 

аналітиків, але задавати тон їх роботи повинен Білий дім, тобто, чітко 

ставити завдання, дотримуватися послідовної політики, і проявляти крайню 

обережність у всьому, що стосується втручання в кризові ситуації за 

кордоном» [192].  

За Зб.Бжезинським, США втратили положення «глобального 

домінування», яке в сьогоднішньому світі є в принципі неможливим. 

«Протягом тринадцяти років після 1990 р. ми були наддержавою, і всі це 

визнавали, зазначав політик. Але ми вже не в тому положенні, і 

малоймовірно, що ми його відновимо: ми вже не будемо такими ж 

всесильними і унікальними, як двадцять років тому, в усякому разі, не за 

життя тих, хто присутній в цьому залі. Але ми можемо максимально 

використовувати наші можливості, якщо ми будемо вести себе розумно. Нам 

як країні необхідно розуміти, що світ став незрівнянно складнішим, 

потенційно – куди більш небезпечним. Більше партнерів – не союзників, але 

країн, які поділяють наші інтереси хоча б частково, – ось те, що потрібно в 

найближчі десятиліття» [192].  

Загалом щодо концепцій світового лідерства, виділяються три основні 

теоретичні інтерпретації американської глобальної стратегії на ХХІ століття: 

1) концепція відвертої гегемонії США (жорстка гегемонія); 2) ліберально-
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реалістична концепція, в основі якої більш збалансована оцінка ситуації в 

світі і можливостей США, визнання необхідності відмови від месіанських 

ідей, що не є перешкодою для зміцнення інших центрів сили і проведення 

політики «вбудовування» Америки в «концепт» провідних держав світу як 

справжніх, так і майбутніх; 3) консервативно-ліберальна концепція (в її 

основі – гегемонія), яка становила основу стратегії адміністрації Б. Клінтона, 

запозичуючи ідеї з перших двох підходів. Однак її ідейне оформлення є 

термінологічно близьким до теорії розумного лідерства, помітне прагнення 

завуалювати наявність компонента «прихованої/пухкої» гегемонії [193, c. 

35].  

Американський дослідник Ф. Нахта, дослідивши протиріччя в 

трактуванні сучасної стратегії США, виділяє чотири основні групи, які 

утворюють перетин двох альтернатив в трактуванні національних інтересів 

держави: ізоляціонізм (вибіркова залученість) – глобальна залученість в 

світові справи; опора на власні сили (односторонні дії) – опора на міжнародні 

організації та союзників (багатосторонні дії) [194, c. 5, 165].  

Прихильники опори на міжнародні організації поділяються на дві 

групи. Перша група – це захисники глобального лідерства США за участю 

міжнародних організацій та союзників США, які повинні допомагати 

реалізовувати глобальні устремління США. Серед авторів  даного підходу та 

доктрини національних інтересів виокремлюється –   Е. Лейк, У. Крістофер, 

М. Кеннеді, П. Тарноф, Р. Хаас. Дослідники пов’язані з Демократичною 

партією, а також з найбільшими міжнаціональними корпораціями, в яких 

провідні позиції займає єврейський капітал. В цьому контексті 

розповсюджена і думка про евентуальне повернення до принципів мирного 

співіснування. 

Друга група  прихильників «багатосторонніх дій» виступають забільш 

прагматичну зовнішню політику США і серед представників даної групи 

найбільше місце займають державні службовці. Доктрина вибіркової 

залученості розроблена Г. Кіссінджером, Б.Бредлі, почасти Зб. Бжезинським, 
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Ч.Купчаном, що відносяться до демократів і фінансуються з джерел 

багатонаціональних компаній. 

Прихильники опори на виключно американські сили також поділяються 

на дві групи. Одні з них пропонують глобальну залученість у світові справи 

без врахування інтересів інших учасників міжнародно-політчної взаємодії, не 

кажучи вже про ООН, ОБСЄ тощо. Акцент робиться на наддержавний сектор 

США, і їх погляди відображені в доктринах Б. Доула, Н. Гінгріча, доповідях 

республіканського «Фонду Спадщина» (Фельнер), В. Крістола і Р. Кагана 

(«доброзичливе лідерство»), З. Халілзада, Д. Джонстона («служіння-

лідерство») і відображають переваги потужних моно- і транснаціональних 

компаній, інтереси яких лобіюють групи впливу з конгресу. Інші 

«односторонники» – це так звані «неоізоляціоністи» або «самітники», які 

прагнуть значно скоротити активність  США у зовнішній політиці та у 

питаннях, що пов’язані зі світовою безпекою. Серед прихильників даного 

підходу можна назвати Дж. Хелмса і Дж. Шлісенджера, а також частину 

вищої бюрократії, яка займається внутрішніми проблемами (доктринальне 

обґрунтування – Д. Бендоу, К. Лайон). «Самітники», як правило, 

республіканці, тобто виразники інтересів малого та середнього бізнесу» [195, 

c. 6, 165]. 

Провідними фахівцями, що впливали на формування американської 

зовнішньополітичної стратегії, вважаються колишній радник президента з 

національної безпеки Зб. Бжезинський, колишній державний секретар 

Г.Кіссінджер і колишній завідувач відділом планування держдепартаменту С. 

Хантінгтон. Зокрема, відомий теоретик та політичний діяч США 

Г.Кіссінджер розглядає сучасні міжнародні відносини як множинну систему. 

Він вважає, що в світі існують як мінімум чотири системи: атлантична, де 

переважають демократія і вільний ринок, а війна тут практично неможлива; 

система стратегічних суперників (США, КНР і кілька інших регіональних 

держав), де війна в принципі можлива, але її стримує сформований баланс 

сил; близькосхідна система, де діють найрізноманітніші джерела конфлікту, в 
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тому числі ідеологічні та релігійні; і африканська система, де панують 

етнічні конфлікти, що обтяжені суперечками через кордони і жахливу 

бідність та епідемії. На думку автора, політика США щодо цих чотирьох 

систем повинна відрізнятися, оскільки в кожній з них американська стратегія 

має різні цілі. Незважаючи на відмінності, американська політика в цих 

системах, з точки зору Г. Кіссінджера, є благотворною для держав регіону. 

Основна ідея, яка висловлювалася державним екс-секретарем, полягає в 

необхідності визнати лідерство США як основу стабільності і відмовитися 

від спроб упорядкованого розвитку на основі стабільного балансу сил. 

«Система балансу сил, зазначає політик, породжує суперництво і загрожує 

конфліктом з непередбачуваними наслідками» [196, с. 10-12]. 

 Важливо зазначити, що на Заході категорії «гегемонія» і «лідерство» 

часто вживаються як синоніми. Крім того, фахівці, за деяким винятком, 

схиляються радше в бік розгляду питань, пов’язаних зі становленням і 

занепадом гегемонії, а головне – підтриманням гегемонії, ніж до пошуку 

відповідного визначення за допомогою об’єктивного дослідження даного 

явища. У вітчизняній науковій традиції в силу ряду певних причин властиво 

розділяти ці поняття. Чітка прив’язка «гегемонії» до потужності держав 

робить цей термін менш значущим в описі поточних процесів. Крім того, 

поділ понять лідерства та гегемонії свідчить про наявність в системі 

міжнародних відносин поряд з «нераціональним» регулюванням 

«контрлідерских» властивостей міжнародної системи, що обмежують або 

заперечують традиційне лідерство. Це не «антилідерство», спрямоване від 

претендента до лідера як протидія, це скоріше характеристика розвитку самої 

системи, яка нерідко входить у протиріччя з устремліннями лідера [177, c.16]. 

 Спочатку теоретико-методологічну основу розуміння категорії 

«лідерство» і всіх сучасних наукових праць, пов’язаних з вивченням 

лідерства США, заклали політико-філософські праці, де різні аспекти 

лідерства розглядалися в контексті пізнання природи і суті політико-

державної влади, взаємовідносин природи і суспільства, держави і 
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особистості, від діалогів Платона до «Філософії права» Гегеля. Також 

важливу роль в розробці теорії політичного лідерства зіграли роботи, які 

були присвячені опису діяльності видатних особистостей, які були 

безсумнівними лідерами в тій чи іншій сфері. Однак до кінця XIX – початку 

XX століття цілісної теорії лідерства сформовано не було. Справжній інтерес 

до проблеми політичного лідерства виникає в 50-ті роки ХХ століття, коли 

виявилися причини, що диктували на той час необхідність глибоких 

досліджень лідерства, які є і наразі актуальними. Отже, хоча в науці про 

міжнародні відносини поряд з категорією «лідерство» нерідко вживається 

термін «гегемонія», лідерство є більш загальним поняттям щодо гегемонії. 

 Відтак теоретико-методологічні засади вивчення питань лідерства в 

міжнародних відносинах є вкрай важливими, оскільки міжнародно-політичне 

лідерство розвинутих країн світу безпосередньо впливає на формування 

міжнародного порядку, а також на подальшу трансформацію міжнародної 

системи. У теоретико-методологічному аналізі лідерських функцій США 

важливу роль зіграли роботи Дж. Айкенберрі, C. Коена, Р.Кейгана, Дж. Ная, 

Р. Кеохейна, Э. Лейка, К. Пауелла, Д. Растоу, Ф. Фукуями, Р. Хаасса [203], 

Дж.Хермана [197-203]. Д. Растоу наприкінці 60-х років відзначав, що цілісна 

концепція політичного лідерства може стати центральною ланкою 

всеосяжного погляду на політику в цілому, оскільки політичний лідер, який 

виділяється в будь-якому політичному процесі, в силу осяжності своїх 

функцій і можливостей може зібрати воєдино всі елементи політичної 

системи. На думку Дж.Хермана «вчення про політичне лідерство перебуває 

лише на початковій стадії розвитку як найбільш досліджуваний, але найменш 

зрозумілий феномен».  

Російські дослідники А. Богатуров і Д. Темніков визначають лідерство 

як суб’єктивно-об’єктивну здатність суб’єктів світової політики впливати на 

загальносвітові процеси з метою їх упорядкування, або суб’єктивно-

об’єктивну здатність суб’єктів світової політики формувати або впливати на 

формування міжнародного порядку, нав’язувати іншим своє бачення 
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перспектив міжнародного розвитку, протидіяти при цьому аналогічним 

прагненням інших суб’єктів або ігнорувати їх [157;204] 

Зокрема Д. Темников виділяє низку елементів, на підставі яких доречно 

говорити про наявність чи відсутність ознак лідерства. На переконання 

вченого, лідерство: доречно розглядати як тип активної поведінки, націлений 

на пошук оптимального шляху забезпечення «своїх і чужих» вигід від участі 

в міжнародному спілкуванні; визначати не тільки наявністю матеріальних і 

ідеологічних ресурсів, а й організаційних ресурсів; а також впливом 

спонтанних імпульсів розвитку самої системи міжнародних відносин, які 

можуть істотно трансформувати прояву «раціонального» лідерства, 

послаблюючи або посилюючи лідерські можливості держав і недержавних 

суб’єктів [205, c.12]. 

 На стан теоретичної розробки проблеми політичного лідерства у 

вітчизняній науці вплинуло кілька причин, передусім сувора регламентація 

дослідних тем та ідеологічний і політичний контроль, який викликав велику 

обережність у вивченні багатьох явищ політичного життя. На стані 

теоретичного аналізу політичного лідерства позначилися також об’єктивні 

труднощі, що пов’язані зі складністю даного феномена, прояв якого значно 

ширше політичних відносин. Тому ті роботи, які з’явилися за останні 15-20 

років, і де політичне лідерство розглядалося або в контексті інших проблем, 

або через прояв різних його складових, не претендують на створення цілісної 

картини явища. Однак констатується, що останнім часом в цьому відношенні 

є певний прогрес, який робить можливим виділити основні напрямки 

досліджень цієї проблеми у вітчизняній науці. 

Збільшений інтерес до проблеми політичного лідерства сьогодні 

проявляється головним чином в її конкретно-науковій розробці прикладних 

досліджень, наприклад, вивчення авторитету, популярності тих чи інших 

політичних діячів, оцінка їх політичних дій в масовій свідомості. Спроби 

системного аналізу цього явища, розгляд методологічних проблем його 

вивчення в контексті сучасного політичного процесу на даний момент є 
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поодинокими. У зв’язку з цим, необхідно зазначити, що виявлення сутнісних 

характеристик політичного лідерства пов’язано з визначенням не тільки його 

політичної специфіки, а й особливостей соціально-психологічного плану, 

пов’язаних з формуванням особистості лідера,що відбиваються в суспільній 

свідомості, в реакції суспільства на його функціонування [206, с. 14].   

 Українська дослідниця лідерства США І. Погорська зазначає, що  

наразі «США залишаються провідною державою світу, єдиною глобальною 

наддержавою за більшістю показників владної потужності. Проте останні 

десятиліття демонструють, що основним трендом міжнародно-політичного 

розвитку поступово стає зміщення важливих показників. Перш за все йдеться 

про те, що темпи зростання в США і в інших західних країнах вже тривалий 

час є значно нижчими, аніж у деяких держав, що розвиваються, а потужний 

економічний базис зростання є ключовим фактором, що сприяє побудові 

потужності й інших сфер розвитку. Водночас такі держави, як Китай та Індія, 

почали просувати власні погляди щодо більш ефективного управління 

міжнародною системою і вимагати свого більшого впливу на міжнародний 

процес прийняття рішень, узгоджених і ефективних міжнародних заходів 

реагування на спільні проблеми та знаходження стійких договірних 

можливостей щодо стабільного глобального розвитку. Проектування цих 

тенденцій в майбутнє середньострокової та довгострокової перспективи», 

наголошує І.Погорська, «дозволяє передбачити високу ймовірність появи 

нових силових полюсів і можливість процесу перетікання владної 

потужності, тобто зміни позиції елементів у найвищих за потужністю щаблях 

міжнародної системи» [207].  

 На сучасному історичному етапі розвитку міжнародної системи та 

формування нового міжнародного та світового порядку, на переконання 

І.Погорської з яким повністю погоджується автор дисертаційного 

дослідження не існує глобальної влади. Однак, глобальні політичні 

трансформації потребують ефективного управління системою міжнародних 

відносин, зі строкатими акторами міжнародних відносин, кількість яких 
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постійно збільшується певного упорядкування та ефективного управління 

соціально-економічним розвитком людства на наднаціональному рівні. США 

мають можливість набути статуса справді глобальної держави, що здатна 

взяти на себе відповідальність за сталий розвиток людства. Дану позицію 

зокрема підтримують так звані гіперглобалісти, які є прихильниками 

наднаціонального управління країною-лідером. На момент розпаду 

біполярної міжнародної системи та протягом певного проміжку часу США 

одноосібно вирішували важливі міжнародно-політичні проблеми, що 

зумовило дослідників вести мову про одно полярний світовий порядок на 

чолі країни-глобалізатора – США [207]. 

Продовжуючи ідеї І. Погорської, інший український науковець-

американіст, Д. Лакішик в контексті теоретико-методологічних засад 

дослідження лідерства США зазначає, що «на сучасному етапі немає 

достатніх підстав говорити про абсолютну деградацію могутності 

американської держави, яка продовжує залишатися ключовою державою у 

світі, що здійснює переважаючий вплив на світові трансформаційні процеси. 

Однак на тлі кризових явищ у світовій економіці, а також 

зовнішньополітичних труднощів США, що мають внутрішньополітичні 

наслідки, намітилися передумови обмеженого скорочення американського 

впливу в окремих сферах діяльності і регіонах. Цьому сприяла й певна втома 

суспільства й еліти від тягаря одноосібного глобального лідерства, суттєво 

втіленого в компаніях, які затяглися на Близькому Сході, і погіршенні іміджу 

Америки у світі. Водночас національна стратегія безпеки Б. Обами визнає 

цінність партнерства, надає більшого значення громадянському виміру на 

противагу військовому, підкреслює значення діалогу та необхідності 

зміцнення міжнародних інституцій, говорить про політичне прагнення США 

підтримати формування міжнародного порядку, здатного розв’язати 

проблеми міжнародної безпеки за збереження глобального лідерства 

американської держави. Так чи інакше, на погляд фахівця, «Сполучені Штати 

залишаються глобальною економічною потугою, військово-політичним і 
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науково-технологічним лідером, державою, яка будує відносини із 

союзниками і всім іншим світом, зважаючи на цілі збереження власного 

статусу, переваги, тотальної захищеності від будь-яких ризиків, заради яких 

США готові застосовувати силу» [208]. 

Таким чином, незважаючи на різноманітність підходів до вивчення 

концептуально-теоретичних та методологічних засад дослідження 

проблематики лідерства США в сучасній міжнародній системі констатуємо 

відсутність, попри наявність цілої низки публікацій та досліджень з 

зазначеної проблематики, цілісного аналізу, що дає повну та цілісну картину 

політичного лідерства США в сучасній міжнародній системі з її 

прогностичною спрямованістю. У зв’язку з цим загальний аналіз проблеми 

політичного лідерства США в сучасній міжнародній системі, заснований на 

роботах представників усіх напрямків та політологічних шкіл в межах науки 

про міжнародні відносини вимагає подальшого дослідження та наукового 

вирішення проблематики. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Теоретико-методологічні засади вивчення проблем міжнародно-

політичного лідерства є важливими з погляду на безпосередньо відчутний 

вплив провідних акторів сучасної системи міжнародних відносин на 

формування міжнародного порядку, що формується. Наразі США за 

більшістю показників владної потужності залишаються єдиною глобальною 

наддержавою, хоча основним трендом міжнародно-політичного розвитку 

поступово стає їх зміщення через зниження темпів зростання в США та в 

інших західних країнах на противагу деяким регіональним державам, 

економічний базис зростання яких виступає ключовим чинником їх 

потужності.  

Вагомий внесок в розробку концепції національного інтересу та 

лідерства зроблено американськими  дослідниками Дж. Кенаном, 
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У.Ліпманом, К. Уолтцем, Е. Фернісом, Дж. Розенау тощо. Серед 

представників французької наукової школи виокремлюється науковий 

доробок Р.Арона, Ф. Брайара,  Ж.-Б. Дюрозеля, П. Ренувена, Р. Дебре, згідно 

з якими категорія «національний інтерес» є абстрактною і суб’єктивною, 

оскільки її параметри визначаються міжнародною обстановкою і ціннісною 

системою, що панує в певному суспільстві і державі. 

Найбільш значущим дослідженням в контексті таких наукових 

категорій, як «національний інтерес» і «національна безпека», було 

проведено Дж. Найєм, який виділив основні форми застосування сили: 

«жорстку силу», «економічну силу» і «м’яку силу». М’яка сила вважається 

похідною від трьох ресурсів держави –  культури, політичної ідеології і 

зовнішньої політики. В умовах сучасного світу актуалізується значення 

стратегії «розумної сили», яка є здатністю держави ефективно розпорядитися 

«жорсткою силою», «економічною потугою» і «м’якою силою» для реалізації 

власної зовнішньої політики.  

Виокремлюється чотири основні групи. Кожна з них утворює певний 

перетин двох альтернатив в трактуванні національних інтересів держави: 

ізоляціонізм (вибіркова залученість) - глобальна залученість в світовій 

політиці; опора на власні сили - (односторонні дії); опора на міжнародні 

організації та союзників - (багатосторонні дії).  

Прихильники опори на міжнародні організації поділяються на дві 

групи. До першої групи належать захисники глобального лідерства США з 

опорою на міжнародні організації та союзників США, які повинні 

допомагати реалізовувати глобальні устремління США. До них належать 

прихильники демократичної партії – Е. Лейк, У. Крістофер, М. Кеннеді, П. 

Тарноф, Р. Хаас.  

Друга група презентована прихильниками «багатосторонніх дій». Вони 

виступають за чіткіше вираження життєво важливих інтересів Сполучених 

Штатів Америки та включають широке коло питань у сфері зовнішньої 

політики та світової безпеки. Прихильниками доктрини вибіркової 
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залученості є діячі вищої американської бюрократії, серед яких такі відомі 

політологи та політичні діячи, як Г. Кіссінджер, У. Мейнес, Б.Бредлі, Зб. 

Бжезинський та  Ч. Купчан. Ввжається, що усіма відомі політичні діячи та 

вчені фінансуються багатонаціональними компаніями. 

Прихильники опори на виключно американські сили також 

поділяються на дві групи. Одні з них пропонують глобальну залученість в 

світову політику та міжнародні відносини без врахування інтересів і 

співпраці з офіційними союзниками, не кажучи вже про міжнародні 

організації. Акцент робиться на наддержавному секторі США, що 

відображено в доктринах Б. Доула, Н.Гінгріча, доповідях республіканського 

«Фонду Спадщина» (Фельнер), В. Крістола, а також Р. Кагана – 

«доброзичливе лідерство» та З. Халілзада у співавторстві з Д. Джонстоном – 

«служіння-лідерство» і відображають переваги потужних моно- і 

транснаціональних компаній, інтереси яких лобіюють групи впливу з 

конгресу та інших урядових структур США.  

Інша група дослідників, що належать до так званих «односторонників» 

– або  «неоізоляціоністів», «самітників», які відстоюють необхідність різкого 

скорочення  активності США у зовнішньополітичній та безпековій сферах і 

наголошують на важливості внутрішньої політики, соціально-економічного 

розвитку країни завдяки збільшенню фінансування галузей національної 

економіки. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЛІДЕРСТВА США В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ 

 

 

2.1. Стратегія глобального лідерства США за президенства Дж. Буша- 

старшого та Б. Клінтона  

 

 Трансформація Ялтинсько-Потсдамського порядку, яка розпочалась  

наприкінці 1980-х рр., завершилася розпадом біполярної міжнародної 

системи в 1991 р. Унікальне положення США в якості єдиної наддержави 

відкрило можливість одноосібно впливати на хід і зміст міжнародних 

відносин. Водночас необхідно зауважити, що, незважаючи на зміни, які 

відбувалися у сприйнятті зовнішньополітичних подій і виборі стратегій 

здійснення лідерства, всі американські адміністрації 1990-x рр. керувалися 

базовими принципами, які полягали в тому, що США є захисником і 

провідником ліберальних та релігійних цінностей, лідером поширення 

неоліберальної моделі демократії в світі та боротьби з авторитарними 

режимами.  

 Крім того йдеться також про спадкоємність ідеї світового лідерства 

США усіма президентами з часів президентства В.Вільсона, який в 1918 р. 

запропонував «Чотирнадцять пунктів» післявоєнного облаштування світу в 

розрахунку на досягнення передусім лідерства США. Фахівці з міжнародних 

відносин зазначають, що президент «зумів синтезувати новаторські ідеї і 

проголосити їх метою зовнішньополітичних зусиль країни, надавши своїм 

ініціативам характер «божественного одкровення» [209]. В. Вільсон 

очолював країну в переломний для світу період Першої світової війни, 

зайнявши президентське крісло 4 березня 2013 р. після переконливої 

перемоги на виборах 1912 р., в яких виступав як кандидат від Демократичної 

партії. Традиційні для В. Вільсона зовнішньополітичні доктрини США, 
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зокрема доктрина Монро та концепція Ф.Тернера «рухомий кордон», стали 

інструментом прогресивної по суті експансії Америки по всьому світу. 

Тобто, у політичній діяльності В. Вільсона, який в перші десятиліття ХХ ст. 

підтримав антикорупційні і соціальні закони, був відчутний той 

реформаторський дух,  що став головною стратегією світового лідерства 

США [209-210]. 

На час правління адміністрації Дж. Буша-старшого (1989-1993) і 

першої адміністрації Б. Клінтона (1993-1997) припав період закріплення 

грандіозних глобально-політичних змін, що відбулися з розпадом СРСР. Для 

більшої частини американського науково-експертного співтовариства, яке 

пов’язане із зовнішньою політикою, це був час осмислення підсумків 

«холодної війни» і наслідків її завершення для США і всього світу. Тоді 

сформувалися уявлення, що в «холодній війні» Сполучені Штати перемогли 

не тільки як держава, але як і носій певної системи цінностей: індивідуалізму, 

релігії, свободи підприємництва, що лежить в основі ліберальної ринкової 

економіки, а також принципів політичної демократії [211]. 

 На початку 1990-х рр. при владі в США перебувала республіканська 

адміністрація президента Дж. Буша старшого, головна стратегія якого, як і 

його попередника Р. Рейгана, визначалася неоконсервативними ідеологами 

зовнішньої політики США. Стратегія відрізнялася жорсткою установкою на 

світове лідерство Америки і подавалася як необхідна противага експансії 

СРСР, що погрожував свободі і безпеці у всьому світі. Зб. Бжезинський 

зокрема в такий спосіб надав характеристику початку нової епохи 

постбіполярності: «В результаті краху суперника США опинилися в 

унікальному становищі. Вони стали першою і єдиною дійсно світовою 

державою ... Ситуація, що виникла, поклала на керівництво країни три 

глобальні місії, аж ніяк не тотожні традиційному завданню забезпечення 

національної безпеки. Успіхи чи невдачі США в їх здійсненні повинні були 

послужити перевіркою їх здатності до світового лідерства на тлі посилення 
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національних устремлінь спільнот всіх континентів і різких зрушень 

геополітичних балансів» [212]  

Після розпаду біполярної міжнародної системи серед більшості 

американців не було прагнення бачити свою країну гегемоном, зайнятим 

світовим регулюванням. Опитування громадської думки, що проводилися в 

1992 р., показували, що американці не підтримували ідею світового лідерства 

США і пов’язаних з цим фінансових витрат. Висловлювалася думка про те, 

що країні потрібен президент, який приділятиме більше уваги внутрішнім, а 

не міжнародним проблемам. В цьому контексті виборці недвозначно 

заявляли про те, що: «тепер, коли холодна війна закінчилася, нам не потрібен 

світовий лідер». В ході опитування, проведеного Ассошіейтед Прес 10-14 

червня 1992 р., було поставлено питання про те, яка з проблем буде 

вирішальною в ході президентських виборів 1992 р.. Відповіді виглядали 

наступним чином: економіка ‒ 39%, освіта ‒ 13%, охорона здоров’я ‒ 13%, 

боротьба зі злочинністю ‒ 8%, навколишнє середовище ‒ 7%, наркотики ‒ 

6%, цивільні права ‒ 4%, зовнішня політика ‒ 1% [213, c. 202].   

 Попередника Б. Клінтона президента Дж. Буша - старшого 

звинувачували в тому, що він приділяв надто багато уваги зовнішній 

політиці. Завершення біполярного протистояння між СРСР і США після 

краху  Ялтинсько-Потсдамської міжнародної системи і визнання перемоги 

США в холодній війні не розцінювалися як найважливіші події діяльності 

американської адміністрації. На опитування, що були проведені в червні 1992 

р. компанією «Сі-Бі-Ес ньюс» і газетою «Нью-Йорк таймс» під гаслом, чим 

було примітно президентство Дж. Буша – старшого?, 39% опитаних 

відповіли: «Нічим»; 29%: «Подіями в Перській затоці». В цілому, 57% 

учасників опитування охарактеризували його як «президента, який нічого 

корисного не вчинив». Лише 4% опитаних вважають, що йому було слід 

віддати належне за закінчення холодної війни [213, c. 202]. Чіткіших обрисів 

погляди консерваторів набули в ході підготовки до президентських виборів 

1996 р. Сенатор Р. Доул опублікував статтю «Визначаючи глобальне 
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майбутнє Америки» [214, c. 30], в якій він полемізував з демократами, що 

відстоювали ідею «ліберального / жорсткого інтернаціоналізму» [215, с. 101]. 

 У 1990 р. Джордж Буш-старший виступив перед Конгресом з 

промовою «До нового світового порядку», в якій представив вигідні для 

будь-якої країни засади нового світового порядку. Президент акцентував 

увагу на «історичній добі кооперації», за якої «право закону витіснить право 

сильного» і «сильний визнає права слабкого». А в умовах формування нового 

міжнародного порядку учасники міжнародної системи мали б  об’єднатися на 

«єдиному фундаменті». Чинником для реалізації таких амбітніх планів 

виявилась концепція Дж. Буша - старшого про одностайне засудження 

учасниками міжнародної системи вторгнення С. Хусейна до Кувейту. 

Загалом суб’єкти світової політики об’єднувалися навколо американського 

лідерства і підтримували його, визнавали легітимність завдань, які ставлять 

США як країна, що гарантує більш справедливе формування нового 

міжнародного порядку. З промови Дж. Буша - старшого можна зробити 

висновок про те, що США стають «єдиною наддержавою у багатополярному 

світі» [216].  

Американський теоретик «поширення демократії» Л. Даймонд 

характеризував ідейні мотиви та рушійні сили зовнішньої політики США, 

наполягаючи на тому, що: «Ніколи в історії, починаючи з закінчення Першої 

світової війни, розвинуті західні демократії не мали жодної можливості 

створити політичну основу сучасного міжнародного порядку. Шляхом 

поширення демократії в світі США мають можливість допомогти сучасній 

системі міжнародних відносин вперше в історії формуватися переважно зі 

стійких розвинутих демократій» [217, с.147 ].  

Таким чином, адміністрація Дж.Буша - старшого з повною впевненістю 

вважала, що США справедливо взяли на себе відповідальність світового 

лідера і прагнули поширити неолебіральну модель демократії по всьому 

світові. Загалом, стратегії національної безпеки США за адміністрації 

Дж.Буша-старшого можна охарактеризувати як «Стратегії постстримування». 
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До них відносять документи, що були ухвалені в період з 1991 по 1993 рр. ще 

до припинення існування СРСР і після розпаду Варшавського Договору, і 

містили концепцію нового міжнародного порядку відповідно до 

американських цінностей. 

У Стратегії національної безпеки 1993 р. [218] адміністрацією 

Дж.Буша-старшого було відображено прагнення військово-політичного 

керівництва закріпити вигідні для себе зміни в світі, що відбулися після 

розпаду СРСР, і забезпечити одноосібне лідерство. При цьому війна в 

Перській затоці використовувалася як приклад, який демонструє провідну 

роль США у вирішенні світових проблем. Для забезпечення «стабільного 

демократичного міжнародного порядку», «в якому ніхто не міг би 

заперечувати лідерство США в глобальному масштабі, передбачалось 

вирішення низки політичних і економічних завдань, а також ліквідацію 

військових загроз». Так, в політичній сфері пріоритетами США стало 

сприяння демократичним реформам в Китаї, Північній Кореї, В’єтнамі, Лаосі 

і на Кубі, в економічній сфері на перше місце вийшов захист, розширення 

зони вільної торгівлі і розвиток конкуренції з Японією і Німеччиною. У 

військовій сфері загрозами, на які необхідно реагувати, були визначені 

нестабільність в регіонах, поширення звичайних озброєнь, технологій 

виробництва балістичних ракет великої дальності та зброї масового 

ураження, терористична діяльність і міжнародна торгівля наркотиками. В 

цілому, адміністрація Дж. Буша-старшого поставила перед собою наступні 

завдання: захист США від військової агресії; зміцнення угод про колективну 

оборону; створення умов, що виключають можливість для будь-якої ворожої 

сили контролювати або займати домінуюче становище в регіонах, де у США 

є життєво важливі інтереси. 

 Завершення «холодної війни», відсутність глобального супротивника і 

разом з ним глобальної загрози, послабили позиції неоконсерваторів, які 

прийшли в США до влади у 1993 р. Демократична адміністрація Б. Клінтона 

(1993-2000) прийняла ліберально-консервативну концепцію глобального 
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лідерства, яка ґрунтувалася на силовому регулюванні міжнародних відносин 

із залученням союзників, зокрема ЄС, і міжнародних структур, таких як 

НАТО. В цілому, як оцінювали фахівці, за президентської адміністрації 

Б.Клінтона силове регулювання або прагнення до гегемонії було 

ліберальним. 

 Адміністрацією президента Б. Клінтона було розроблено і прийнято 

три Стратегії національної безпеки США в 1994 [219], 1995 [220] і 1996 рр. 

[221] під однією і тією же назвою – «Стратегія залучення в міжнародні 

справи і поширення демократії в світі». Стратегії були орієнтовані на 

забезпечення безпеки і процвітання країни за рахунок підтримки статусу 

США як головної світової держави, утвердження активного лідерства країни 

за кордоном як необхідного фактора підвищення безпеки, пожвавлення 

американської економіки і відкриття для неї нових ринків. Довгострокова ж 

мета полягала у побудові нового міжнародного порядку на чолі зі США і 

провідними державами світу, що належать до західної демократії, з 

поступовим приєднанням до нього багатьох інших країн, які поділяють 

принципи ринкової економіки і західні цінності. При цьому головні завдання, 

визначені у документах, зводяться до положень, що взаємно доповнюють 

один одного і стосуються посилення безпеки з опорою на боєздатність 

збройних сил. Значна увага надається економічному зростанню 

американської держави і зміцненню демократії за кордоном [222]. 

 Необхідно відзначити, що погляди представників ліберальних, 

неоліберальних, консервативних та неоконсервативних напрямків в науці про 

міжнародні відносини співпадали щодо методів реалізації амбіцій США 

відносно глобального лідерства і пріоритетів у зовнішній політиці. Саме з 

цих причин офіційні стратегії національної безпеки США становлять ідейний 

симбіоз з певними відмінностями між ними в концептуальному оформленні. 

У прихильників демократичної партії констатується більше риторики про 

демократію, колективізм, дипломатію, а у прибічників республіканської 

партії частіше фігурують як загрози для безпеки країни вороги США. Проте і 
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демократи, і республіканці виявилися одностайними щодо способів 

використання військової потуги США з метою реалізації їх глобальної 

стратегії, яка була спрямована на захист американських інтересів, 

акцентувала увагу на трансформації міжнародної системи згідно з ідеями 

ліберальної демократії.  

Американські політологи відзначають, що стратегія стримування другої 

половини ХХ ст. поєднувала елементи діалогу та силових дій, а 

запропонована після 1991 р. стратегія «американського лідерства» 

ґрунтується на силовому домінуванні і в цьому сенсі містить помилкові 

пріоритети [223, c. 28]. У 1990-ті рр. американські політики виходили з того, 

що США можуть проводити політику, яка потребує великих матеріальних 

витрат і зусиль, а учасники системи міжнародних відносин, на думку США, 

будуть слідувати за ними і сприймати американську модель розвитку і роль 

країни як світового лідера.  

 Один з головних стратегів американської зовнішньої політики 

Зб.Бжезинський у своїй монографії «Другий шанс: три президенти і криза 

американської супердержави» стверджує, що «не існує реальної 

альтернативи для світового лідерства США і що більшість провідних держав 

світу згодні з тим, що світ потребує лідера-стабілізатора» [224, с. 28]. У 

зв’язку з цим відзначимо, що Національна рада з розвідки США, яка володіє 

потужними інформаційними ресурсами і використовує найсучасніші 

прогностичні моделі, в своїй доповіді «Глобальні тенденції 2025: світ, що 

змінився» [225] викладає ту ж ідею більш конкретно. У розділі «Сполучені 

Штати: менш домінуюча сила» фахівці Ради бачать затребуваність США до 

2025 р. як «регіонального балансира на Близькому Сході і в Азії». Якщо 

врахувати, що в Азії знаходяться нові потужні міжнародні актори Китай та 

Індія, які роглядаються як потенційні конкуренти США, а на Близькому 

Сході - основні світові запаси нафти і газу, то «це, скоріше, заявка на 

управління не регіональними, а глобальними процесами» [226].  
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Після розпаду біполярної міжнародної системи США мають перевагу у 

всіх сферах міжнародної діяльності та максимальний вплив на міжнародні 

процеси. Тому, на думку політологів, наприкінці ХХ ст. «можна було 

говорити про незаперечне лідерство США в політичному, соціально-

економічному, науково-технічному та військовому аспектах, що давало 

підстави стверджувати: США керує еволюцією міжнародної системи та 

продовжує залишатися головним актором на сучасній світовій арені» [227, с. 

150]. 

 Наявні концепції лідерства США на початку формування сучасного 

міжнародного порядку виходили з емпіричних передумов і слугували 

відповіддю на виклики часу, що виявлялося в зміні глобального порядку 

денного. Адміністрація Б. Клінтона керувалася декількома базовими 

уявленнями у зовнішній політиці, що були зафіксовані в концепціях: 

«самоідентифікація США як захисника і провідника ліберальних і релігійних 

цінностей; уявлення про необхідність боротьби з авторитарними режимами; 

розгляд американської моделі суспільства як універсальної та найкращої 

форми управління» [228]. 

Відтак після приходу до влади в США в 1993 р. демократи на чолі з 

Б.Клінтоном застосовували на практиці різні ліберально-консервативні 

концепції лідерства, які у науковому дискурсі об’єднуються в рамках 

загальної концепції «гуманітарної інтервенції», що включає в себе такі 

концепції, як «вибіркове залучення», «колективна безпека», «узгоджена 

безпека», «гуманітарно-мілітаристський підхід»). 

 В основі ліберально-консервативної концепції лідерства або 

«ліберальної гегемонії» закладено ідеї гегемонії, а ідеї американської 

«винятковості і месіанства» замінені ідеями «поширення демократії» та 

«ринкової економіки» за американським зразком. Саме цією концепцією 

керувалася адміністрації Б.Клінтона при розробці своєї зовнішньополітичної 

стратегії. Згідно з ліберально-консервативною концепцією, «основними 

елементами американської стратегії виступають гнучкість у взаємодії з 
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іншими країнами, щоб домогтися від них розуміння і приєднання до дій 

США, і жорсткість (у тому числі військовий вплив), коли це стосується 

життєво важливих інтересів і планів американської держави; НАТО і ЄС 

були оголошені найбільш ефективними міжнародними структурами, на 

основі яких можливе демократичне перетворення світу відповідно до 

глобальних планів США» [229, с.46, 47].  

 Прихильники концепції відвертої гегемонії представляли в основному 

Республіканську партію і консервативних політологів, таких як 

Зб.Бжезинський, Г. Кісінджер, У. Одоум, Р. Кейган, І. Крістол, 

Ч.Краутхаммер, Дж. Муравчик, X. Січерман, З. Халілжад тощо. Відповідно 

до точки зору виразників ідеї гегемонії повинна існувати спадкоємність між 

переможною стратегією США в роки холодної війни, розпочатої 

адміністрацією Г.Трумена, та сучасною міжнародною діяльністю. 

Дослідники вважають, що стиль американської гегемонії в роки холодної 

війни відповідав демократизму уряду США, а військова стратегія була 

спрямована на те, щоб запобігти ядерній війні, що було пов’язано з великим 

ризиком для самих американців, оскільки «велика частина військових витрат 

йшла на виконання міжнародних зобов’язань» [230]. 

 Прихильники гегемонії відкидають будь-які ідеї про багатополярну 

міжнародну систему, визнають тільки однополярну модель, в центрі якої 

США – гегемон, міць і авторитет якого визначатимуть майбутній розвиток 

світової спільноти. Вони не вбачають велику небезпеку в однополярній 

моделі і вважають необґрунтованими і навіть шкідливими спроби нав’язати 

США і світовій спільноті ідеї про багатополярний світ, про обмежений 

характер лідерства США. У найбільш концентрованій формі позиція 

американських консервативних науковців була висловлена Зб. Бжезинським, 

який сформулював положення про закономірності американської гегемонії, 

що грунтується на такому:  «1) військова міць, що має глобальний характер; 

2) економічний потенціал, який робить США «локомотивом» світового 

зростання, незважаючи на те, що в деяких галузях американська економіка 
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має серйозну конкуренцію з боку Японії і Німеччини, хоча економіка цих 

країн не має глобального виміру); 3) технологічне лідерство; 4) 

універсальний характер і привабливість американської культури, перш за все 

серед молоді, що не дозволяє жодній державі конкурувати зі США у 

глобальному культурному впливі» [231, c.3]. 

 Ідеї, які проголошували прихильники концепції ліберально-

консервативного формату глобального лідерства, увійшли в офіційну 

«Стратегію національної безпеки залучення і розширення» або «доктрину 

Клінтона». Під час її розробки, певний вплив мали такі чинники: 

«геополітичний – наддержавне положення США; ідеологічний – історична 

спадкоємність в американській зовнішньополітичній думці, поява нового 

імпульсу до відродження ідей американської «винятковості» і «месіанства»; 

особистісний – амбіції президента Б.Клінтона і окремих членів адміністрації 

[232, с.114]».  

Робота над Стартегією національної безпеки не припинялася, 

починаючи з 1993 р Перед експертами було поставлено завдання вироблення 

оригінальної концепції, в якій вже відомі ідеї та підходи повинні були 

отримати нову інтерпретацію, надати нове тлумачення американському 

лідерству, зробити його більш реалістичним, більш привабливим для 

союзників. А також таким, щоб не викликало різкої негативної реакції у 

опонентів і було в змозі нейтралізувати можливі звинувачення в гегемонізмі, 

диктаті, у зневазі до внутрішніх проблем та економічних чинників [232, 

с.114]. 

 У серпні 1993 р. була створена спеціальна група в рамках Ради 

національної безпеки для розробки нової «великої» стратегії США на період 

після холодної війни. У липні 1994 р. за наполяганням президента 

Б.Клінтона, була оформлена в новий документ «Стратегія національної 

безпеки залученості і розширення», основним положенням якої було 

твердження про те, що межа між внутрішньою і зовнішньою політикою 

стирається. Тому зміцнення національної економіки для підтримки 
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військової могутності,  а також проведення зовнішньої політики і підтримки 

світового впливу і лідерства, нові робочі місця для американців є нагальною 

необхідністю. Стратегія оголошувала основним стратегічним завданням 

підтримання переваги в усіх сферах життєдіяльності для захисту інтересів 

США, особливо у сфері міжнародних економічних відносин, де Америці 

відводилося центральне місце. «Доктрина Клінтона» була продовженням 

курсу на будівництво «Pax Americana», а тому США проголосили за собою 

право на односторонні дії в рамках концепції «гуманітарної інтервенції» для 

вирішення проблем безпеки, включаючи військові методи. Оголошувалися 

також можливими військово-силові акції в ході міжнародних конфліктів для 

запобігання «гуманітарним катастрофам» [233-234].  

 Відтак до 1996 р. адміністрація Б. Клінтона вже мала стратегію, яка, за 

словами заступника держсекретаря С. Телбота, поєднала в собі прагматичний 

реалізм і розумний ідеалізм, ідеї поширення демократії і геоекономіку. 

Перемога Б.Клінтона на президентських виборах 1996 р. була розцінена його 

адміністрацією як національне визнання зовнішньополітичної стратегії 

Сполучених Штатів не тільки на кінець ХХ ст., а й на майбутнє сторіччя. На 

додаток до вже оприлюднених документів Білий дім у травні 1997 р. 

представив ще одну важливу доповідь – «Стратегію національної безпеки в 

новому столітті», в якій були викладені основи політики адміністрації 

Б.Клінтона на другий термін правління [235].  

 У доповіді були виділені такі основні положення стратегії, як: «США є 

нацією з глобальними інтересами; завданням керівництва країни є підтримка 

переваги у всіх сферах (дипломатичній, технологічній, індустріальній і 

військовій) для захисту інтересів США; для виконання цього завдання «США 

можуть діяти як спільно з іншими країнами, так і поодинці, коли це 

необхідно; Сполучені Штати є єдиною країною, здатною здійснювати світове 

лідерство для вирішення міжнародних проблем» [1, c. 98].  

 Адміністрація Б.Клінтона запропонувала зовнішньополітичну 

програму, метою якої було закріплення сприятливої для США розстановки 
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сил в міжнародній системі і забезпечення можливості для контролю над 

розвитком міжнародної ситуації відповідно до американських 

геостратегічних інтересів. Важливе місце було відведено ідеологічному 

компоненту – поширенню американських цінностей і переформатування 

міжнародної спільноти відповідно до американської моделі демократії й 

економічної системи. До цього можна також додати підвищення ролі 

експертів і політиків, що стоять на позиціях «ліберального моралізму», 

наприклад, Дж. Картера і тих, хто брав участь у формуванні «доктрини 

Картера» наприкінці 1970-х років, перш за все Зб. Бжезинського [232]. 

 Нова зовнішньополітична концепція глобального лідерства була 

узагальнена Б. Клінтоном у травні 1997 р. у доповіді про стратегію 

національної безпеки в XXI в. Дослідники зазначали, що насамперед у 

стратегії пропонувався перехід від зусиль з вирішення конкретних проблем 

до цілісного моделювання системи міжнародних відносин, яка блокує саме 

виникнення «загроз», в тому числі поширення тероризму, нелегальної 

торгівлі наркотиками і зброєю, діяльність міжнародної організованої 

злочинності, посилення проблем біженців та екології, а також виникнення 

або збереження регіональних та державних утворень, що несуть 

дестабілізацію міжнародному порядку і небезпеку використання ядерної, 

хімічної чи бактеріологічної зброї. Також наголошувалося на важливості 

створення під егідою США коаліції «ключових» країн світу, здатних 

адаптувати свою політику у сфері безпеки з реалізацією «спільних інтересів». 

Фактично, на думку експертів, зовнішньополітична стратегія була 

спрямована на забезпечення безпрецедентно сприятливих конкурентних 

позицій США на світовій арені. Водночас американський глобалізм цілком 

поєднується з традиційним месіанським відношенням до «американських 

цінностей», наддержавності як глобальної відповідальності за долю держав 

[236]. 

 Наразі вважаємо за необхідне розглянути основні концепції в рамках 

ліберально-консервативної концепції лідерства за часів правління 
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Б.Клінтона, а саме  «вибіркове залучення» і «узгоджена безпека». Концепція 

«вибіркове залучення», що представлена школою політичного реалізму, 

представниками якої є Р. Арт, Р.Бетс, К. Волтс, Б. Позен, У. Мейнс, Дж. Чейс 

тощо, спрямована на розширення міжнародно-політичної ваги США в 

постбіполярній міжнародній системі, а також відстоювання її національних 

інтересів на всіх рівнях міжнародної системи. До кола національних інтересів 

США відносили захист національних кордонів США, розповсюдження зброї 

масового ураження та ядерної  зброї,  забезпечення доступу до джерел 

енергії, підтримання міжнародної фінансово-економічної системи, 

забезпечення безпеки союзників США. Важливого значення в цьому 

контексті набула підтримка стратегічної рівноваги між провідними країнами 

Європи та Азії, забезпеченння їх мирного співіснування. Тобто, «головною 

метою концепції «вибіркового залучення» є збереження військової 

присутності США в стратегічно важливих для них регіонах світу, серед яких 

Західна Європа, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Східна Азія. Важливою 

залишалася активна протидія поширенню зброї масового ураження, 

попередження і врегулювання регіональних конфліктів, в які можуть бути 

втягнуті держави-лідери, забезпечення виняткової місії США в сучаній 

міжнародній системі, включаючи усі вагомі міжнародні організації» [237]. 

Вчені, що підтримують саму ідею концепції «вибіркового залучення» 

переконані в тому, що США мають відстоювати власні національні інтереи, 

що полягають, перш за все в подальшому поширенні демократичних 

цінностей, відстоюванні прав і свобод людини, як актора міжнародної 

системи. З розпадом біполярної міжнародної системи, на перконання 

прихильників даної концепції, США не повинні скорочувати військовий 

бюджет країни, який має залишатися на рівні витрат 1992, 1993 р. [238, c.5].   

Вчені, аналітики та політичні діячи, які відстоюють концепцію 

«вибіркового залученння» все ж таки наполягають на зменшенні певних 

військових, а також стратегічних зобов’язань США виконувати місію 

«жандарма» у системі міжнародних відносин, що формується після розпаду 
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біполярної системи. Прихільники даного підходу наполягають на 

необхідності формування регіональних систем безпеки на чолі з провідними 

регіонами світу на кшталт ЄС, РФ, Китаю, Японії тощо. На основі спільної 

співпраці системи регіональної безпеки здатні покращити свтову безпеку і 

сприятимуть формуванню багатополярної системи міжнародних відносин 

[238, c.5].  

 Концепція «узгодженої безпеки», яка представлена ліберальною 

школою зовнішньополітичної думки США з такими представниками, як М. 

Дойл, Б. Рассет, Д. Лейк, К.Лен тощо логічно вписувалася в процес 

формування зовнішньополітичної стратегії забезпечення національних 

інтересів США в нових історичних умовах, поєднавши такі поняття, як 

«національна безпека», «залучення» і «розширення» по всьому світу 

ринкової економіки і демократичних цінностей. Офіційно цілісна 

зовнішньополітична стратегія адміністрації Б.Клінтона була озвучена 

помічником президента з національної безпеки США Е.Лейком 27 вересня 

1993 р. Поправка Рота-Байдена до стратегії загострила академічні та 

суспільно-політичні дискусії в американському суспільстві, спричинила 

внутрішньополітичні дебати, які були ініційовані представниками концепції 

«вибіркового залучення» і «неоізоляціонізму». Перші апелювали до 

міжнародних інститутів і правових норм, спираючись, головним чином, за 

словами американського вченого М. Уайта, на «Гроціанські традиції» епохи 

раннього французького Просвітництва [239,с. 112], писали і говорили про 

універсальність моральних норм і цінностей, дотримання прав особистості як 

основ безпеки на міжнародній арені, тоді як другі, керувалися ідеями 

німецького філософа І. Канта, виступаючи з позицій «прагматичного 

реалізму» [240, с. 90]. 

 Серед інших загроз, що є традиційними для міждержавних відносин, 

розробники та прихильники концепції «узгодженої безпеки» виокремлюють 

як найбільш притаманні для сучасної системи міжнародних відносин загрози, 

що виникають всередині держав, наприклад геноцид та етнічні чистки, а 
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також більш значущі, такі, як порушення прав людини, екологічні злочини, 

тероризм, відносно яких стара система колективної безпеки з її приматом 

суверенітету, непорушності кордонів та невтручання у внутрішні справи 

виявляється малоєфективною. Головним джерелом вищезазначених загроз 

вважаються відсутність демократії, а також репресивний характер режиму 

країни-порушника. Ця вихідна презумпція прихильників «узгодженої 

безпеки» була запозичена у неокантіанської школи «демократичного світу». 

Згідно з її основним висновком «демократії ніколи не воюють одна з одною». 

За цією логікою саме демократизація системи міжнародних відносин, а не 

підтримка геополітичної рівноваги є беззаперечною гарантією забезпечення 

миру, міжнародної безпеки та життєвих інтересів Сполучених Штатів [241, 

c.23, 24]. 

 Отже, прибічники концепції «узгодженої безпеки» разом з мирним 

вирішенням конфліктних ситуацій в світі підтримують і військові засоби, за 

допомогою яких можна досягнути миру. Саме тому вчені розробляють 

новітні концепції, що спрямовані на досягнення миру через військові дії. 

Зокрема йдеться про такі концепції, як «узгоджена безпека», «обмеження 

суверенітету», «гуманітарний інтервенціонизм». Всіці концепції в першу 

чергу спрямовані на збереження лідерських позицій та війькового потенціалу 

США в постбіполярній системі міжнародних відносин [241, c.23, 24].   

У 1990-х рр. розроблялися численні концепції і стратегії, серед яких 

виділяються концепції домінування, першості/верховенства, глобальної 

колективної безпеки, регіональної безпеки, кооперативної безпеки, 

стримування, виборчої залученості, неоізоляціонізму. На думку 

американського дослідника Б. Позена, найважливішим елементом глобальної 

стратегії США проголошувалося зміцнення Північноатлантичного союзу, 

його розширення і перетворення в базу нової системи міжнародної безпеки, 

яка повинна була змінити систему безпеки, що існувала в роки «холодної 

війни». Для відволікання уваги від розширення НАТО на Схід і наслідків, що 

випливають із цього (зниження ролі ООН і ОБСЄ), були висунуті концепція 
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«кооперативної/узгодженої безпеки» і завдання створити трансатлантичну 

спільноту [241].  

 Як вважає авторитетний американський вчений Дж. Айкенберрі, 

створення нової системи безпеки з опорою на НАТО відображає прагнення 

США розширити межі ліберального демократичного порядку. Дослідник 

переконаний, що США мають повне право очолити процес по створенню 

нового міжнародного порядку з опорою на провідну міжнародну структуру – 

НАТО, оскільки саме завдяки зусиллям США було покладено край «холодній 

війні» [243].  

 Ч. Купчан, відомий політолог США, також вважає, що тільки на основі 

і за допомогою НАТО можливо здійснити плани по розширенню зони 

демократії та миру в Європі. На його думку, для вступу в Союз висуваються 

занадто жорсткі умови, однак він не згадує про те, що прийом до НАТО 

передбачає практично повне підпорядкування інтересам США з боку її нових 

членів з країн Центральної та Східної Європи або інших потенційних членів 

альянсу [244].  

Великий вплив на стратегію і практику американського лідерства за 

президентства Б. Клінтона здійснила М. Олбрайт, стверджуючи, що «США є 

ідеальною державою, носієм кращої форми громадської організації, ім’я якої 

– демократія». Більш того, демократія була умовою і засобом боротьби з 

«імперією зла», якою виступав Радянський Союз. «Імперія зла», на думку 

М.Олбрайт, «загрузла у внутрішніх проблемах, що є добрим підгрунтям для 

«маленької переможної війни» і торжества демократії в світі». 

Концептуалізація М. Олбрайт стосувалася зовнішньої необхідності для США 

посідати чільні позиції світового лідера сучасного міжнародного порядку. 

Вона також робить акцент на оптимальній організації американського 

суспільства в контексті подальшого формування міжнародного порядку. 

Крім того, концепція М.Олбрайт стала потужною ідеологічною основою для 

військових дій армії НАТО в Югославії [228]. 
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Варто зазначити, що в цілому стратегія лідерства за часів 

президентцтва Б. Клінтона поділяла усіх акторів міжнародних відносин на 

три категорії – демократичні учасники міжнародної системи, держави, що 

знаходяться в політичному та соціально-економічному транзиті та країни з 

авторитарним або з тоталітарним режимом проти яких США мають 

застосовувати додаткові заходи стримування через зміну політичних режимів 

[245, с. 58].  

Для одних транзитивних держав, на переконання української дослідниці 

І.Дудко, з позицією якої погоджується автор дисертаційного дослідження 

було запропоновано поетапна демократизація із поступовим переходом від 

авторитаризму до демократії та запровадження ринкової економіки, що 

побудована на основі ліберальних принципів для інших держав, що 

представляли угрозу для стабільного розвитку міжнародної системи було 

запропоновано повалення режимів за допомогою військового втручання  

[246, с.59]. 

  Російський дослідник М. Троїцький пропонує оригінальну концепцію 

«програмованого майбутнього», яка означає, що США перейшли на початку 

1990-х рр. до «нової постбіполярної форми поведінки», що була апробована 

на союзниках США як регіональна стратегія для країн Західної Європи. 

Однак така стратегія може бути застосована і щодо інших суб’єктів 

міжнародної системи. Тобто, в ній слід бачити універсальну форму 

поведінки, яку можна використовувати в різних регіонах світу для 

досягнення широкого спектра цілей. Стратегія сформувалася в перший 

термін президентства Б. Клінтона (1993-1996) і була випробувана протягом 

другого президентського терміну (1997-2000). Вона складається з дій, 

спрямованих на окреслення кола проблем, що визначають спектр і 

спрямованість спільних зусиль США і держав, які є об’єктами даної стратегії, 

а потім в реалізації закладеного в них потенціалу в інтересах США [247]. 

 Для реалізації стратегії «програмованого лідерства» потрібно, щоб 

зовнішньополітичні цілі США переважали над цілями союзників, а в ідеалі 
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були тотожними. Така «конвергенція цілей можлива завдяки збереженню в 

постбіполярному епосі об’єктивного збігу в низці областей, що знаходяться в 

колі інтересів США і Західної Європи. Вона досягається за допомогою: 

випереджаючого зовнішньополітичного планування США і вкидання в 

політічний дискурс ідей і концепцій, втілення яких в життя відповідає цілям 

США; традиційних методів впливу американської дипломатії на союзників; 

опори на спільні з союзниками цінності при формулюванні спільних дій; 

надання союзникам матеріальних ресурсів, а також необхідної інформації. 

Стратегія «програмованого лідерства» дозволяє американцям нарощувати 

ресурси для досягнення своїх зовнішньо- і внутрішньополітичних цілей» 

[247]. 

 Відтак, лідерство США визначається як вкрай необхідна стратегія 

для усіх учасників міжнародних відносин. Зокрема, загалом зазначається, що 

відсутність світового лідерства США стане чинником підвищення 

нестабільності, яке у свою чергу може призвести до виникнення світової 

війни; негативно позначиться на стабільному розвитку міжнародної системи,  

як на країнах, які прямо до неї не залучені, так і на США, незважаючи на 

високий ступінь невразливості їх положення у порівнянні з іншими 

державами. Втрата США лідерських позицій в світовій політиці та економіці 

може спричинити  такий стан, коли держави, які раніше використовували 

США для свого захисту, шукатимуть альтернативні шляхи забезпечення 

власної безпеки та зміцнення військової потужності. Фактично йдеться про 

посилення міжнародної напруги та гонки озброєнь, як на регіональному, так і 

на глобальному рівнях, до можливості поширення ядерної зброї та зброї 

масового ураження.  

 Таким чином, президент Б. Клінтон зміг реалізувати амбітні плани 

США з реалізації стратегії глобального лідерства завдяки тому, що мав нове 

бачення вирішення проблем США на зламі ХХI ст. В епоху глобалізації і 

формування постіндустріального суспільства, прискореного розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій адміністрація Б. Клінтона зробила 
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акцент на розвиток людського капіталу, що супроводжувався інвестиціями в 

освіту і охорону здоров’я. На тлі цього значна увага приділялася саме 

економічному розвитку, що дозволило забезпечити стабільне зростання 

економіки США. Так, за 1992-2001 рр. ВНП США зріс більш ніж у 1,5 раза, з 

6 трлн дол до 10 трлн дол. Важливою заслугою адміністрації Б. Клінтона 

виявилося створення організації НАФТА, яка створила спільний ринок з 

населенням більше 400 млн чол, що поживають у США, Канаді та Мексиці. 

Зазначені досягнення супроводжувалися реалізацією стратегії з 

розповсюдження американських цінностей, культури і особливо 

неоліберальної моделі демократії, що дозволяє охарактеризувати 

зовнішішньополітичний курс адміністрації Б. Клінтона як «демократичне 

лідерство» з елементами «ліберальної гегемонії» за всебічного контролю над 

усіма світовими процессами, регіонами та окремимми державами. 

 

 

 

2.2. Концептуальний вимір стратегії глобального лідерства США 

за президентства Дж. Буша молодшого 

 

Приймаючи до уваги стратегічні аспекти американського лідерства, 

важливо, в контексті дисертаційного дослідження порівняти президентство 

Дж.Буша-молодшого з В. Вільсоном і Ф. Рузвельтом. На перший погляд 

характер президентства кожного змушує припустити, що їх перетворення в 

лідерів світового масштабу залежало не стільки від особистих якостей, 

скільки від наявності світових криз і  тих умов, в яких вони відбувалися. Всі 

вищезазначені президенти приступили до своїх обов’язків, зосередившись в 

першу чергу на внутрішньополітичних проблемах, але наступне потім 

зіткнення з зовнішньополітичною кризою змусило їх досягати перетворень 

силовими методами.  
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З цих трьох лідерів Ф. Рузвельт проявив найгостріший 

контекстуальний інтелект, а його зусилля щодо переозброєння країни перед 

нацистською загрозою допомогли підготувати громадську реакцію на кризу. 

Навпаки, Дж. Буш-молодший до 11 вересня 2011 р. не надавав достатнього 

значення загрозі міжнародного тероризму. В. Вільсон в перші роки світової 

війни був нездатний скласти собі чітку картину інтересів США. Більш того, 

факт відсутності у нього навичок транзакційного лідерства (здатність 

домовлятися і створювати коаліції), особливо в останні роки, також сприяв 

його невдачам у здійсненні перетворень. Всі три президенти доклали багато 

зусиль до того, щоб переконати своїх прихильників погодитись з їх баченням 

світу і правомірністю політики реформ. В. Вільсону спочатку вдалося 

переконати більшість американців у правильності своєї позиції, і його проект 

Ліги Націй в якийсь момент користувався великою популярністю. Так, 

висловлювання В. Вільсона про демократизацію були зведені у принцип 

зовнішньої політики США навіть при тому, що перші двадцять років після 

його правління їх відкидали [209]. 

Подібно до В. Вільсона Дж. Буш-молодший виявився не дуже 

сприйнятливим до нової інформації після того, як прийняв рішення. Екс-

держсекретар США К.Пауелл якось сказав, що Дж.Буш-молодший 

«приблизно знає, що він має намір зробити, від інших же він хоче почути 

тільки те, як це можна зробити». Колишній керівник апарату К.Пауелла 

полковник Л.Уілкерсон згадує, що, «займаючись Іраком, президент тримався 

осторонь, на чималій відстані від деталей післявоєнного планування. Його 

підлеглі використовували відстороненість Буша». Один з колишніх 

співробітників Білого дому повідомив мені у приватній бесіді, що Буш був 

упевнений, що його командування має в своєму розпорядженні достатньо 

сил, оскільки сам він не був належним чином поінформований про 

атмосферу страху, яка панувала в Пентагоні Д.Рамсфельда, аж ніяк не 

сприяючи повноті і достовірності донесень» [210]. 
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«Дж. Буш-молодший також в достатній мірі не керував і процесом 

збору розвідданих, які розгорнулися задовго до початку війни: він не 

наполягав на на ішиому варіанті і не брав до уваги порад щодо зброї 

масового ураження, тобто він сам і Д.Чейні лише посилили проблему». 

Водночас між В. Вільсоном і Дж. Бушем-молодшим, наголошують 

дослідники, відзначалися суттєві відмінності, оскільки Дж. Буш-молодший 

мав емоційний інтелект і самовладання, яких не вистачало В. Вільсону. «Він 

менше покладався на публічну риторику і, як кажуть, був не такий різкий і 

більш приємний в спілкуванні порівняно з манірним і гордовитим 

В.Вільсоном [210]. 

Саме Дж. Буш-молодший, президент США в 2001-2009 рр., разом з 

республіканською партією внесли суттєві зміни у зовнішню політику США, 

яка означала політику з підтримки лідерства. Новий підхід у науковому 

дискурсі характеризується як «неоконсервативний», а ідеологічні засади 

нової адміністрації виявилися в американській зовнішній політиці, яка 

поступово стала набувати форми нової доктрини. Ключовим моментом 

вважають 11 вересня 2001 року, коли у США відбулася серія терактів, що 

надала можливість новій республіканській адміністрації оголосити «війну 

проти тероризму». що кардинально вплинуло на доктринальний вимір і 

зовнішньополітичні стратегії США. В цілому, «Доктрина Буша» базувалася 

на низці документів, серед яких виокремлюється «Національна стратегія 

обміну інформацією», «Національна стратегія боротьби з тероризмом», 

«Національна стратегія безпеки США 2002 р.», «Національна стратегія 

безпеки США 2006 р»., «Національна стратегія внутрішньої безпеки» та 

документ «П’ять років після одинадцятого вересня»[248 - 253]. 

Центральне місце стратегії глобального лідерства США за 

президентства Дж. Буша-молодшого займає концепція «жорсткої» гегемонії 

США, що розроблялася вченими і політиками, які за своїми переконаннями 

представляють правий напрям традиційного консерватизму. Серед 

американських дослідників зовнішньої політики США перш за все 
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виокремлюються наукові доробки Зб.Бжезинського [254-255], який 

обґрунтовує необхідність американського світового лідерства. Поряд з ним 

на увагу заслуговують монографії Е.Б. Картера [256], і У. Дж. Пері [257], які 

пояснюють необхідність «превентивної оборони» для запобігання військової 

загрози, а також мемуари М. Бешлоса і С. Телбота, присвячені завершенню 

«холодної війни». Окремо слід зазначити розробки М. Макфола і М. 

Олбрайт, яких можна охарактеризувати як лібералів з крайніми 

консервативними поглядами. Згідно з цією концепцією, США мали виняткові 

права і можливості для формування нового міжнародного порядку за 

американською моделлю на основі вже наявних міжнародних політичних, 

військових і економічних організацій, які виявилися вельми ефективними і 

стали чинниками перемоги Заходу в холодній війні. На переконання 

прихильників даного підходу, інші учасники системи міжнародних відносин 

мають адаптуватися до нових умов. 

Водночас Національна стратегія безпеки 2002 р. основною метою 

визначає збереження миру шляхом «боротьби з тероризмом і тиранією» 

[250]. Проблема тероризму як основна загроза для національної безпеки 

держави мала бути розв’язана шляхом «використання будь-якої наявної в 

арсеналі зброї - військової сили, покращення внутрішньої безпеки, 

забезпечення дотримання закону, роботи розвідувальних служб та 

різноманітних заходів задля перекриття фінансування терористичних 

організацій» [258]. «Доктрина Буша» робила вагомий акцент на військовій 

складовій зовнішньої політики США. Основною стала «теза про боротьбу з 

загрозами за допомогою превентивних операцій військового і 

напіввійськового характеру, здійснюваних самостійно або в коаліції з іншими 

країнами» [259, с.60].  

Глобальна стратегія лідерства США періоду правління адміністрації 

Дж. Буша-молодшого розглядалася як мілітаризована з елементами 

«політики гегемона». Однак слід зазначити, що можливості її довгострокової 

реалізації, супутні обставини і наслідки були не до кінця прораховані у 
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контексті  відмінностей між «гегемонією» і «лідерством». Зауважимо, що 

гегемонія є багаторазовим поєднанням двох складових - впливу та 

верховенства, що стають елементами панування, диктату та, навіть, 

придушення незгодних. У свою чергу, лідерство передбачає наявність 

спільних інтересів у лідера та його найближчого оточення, визнання 

союзниками його авторитету, можливість прямого чи опосередкованого 

тиску на тих, хто не входить в сферу його інтересів та впливу. Однак, як 

тлумачиться у науковому дискурсі, подібне розрізнення категорій 

«гегемонія» та «лідерств» є досить умовним, оскільки гегемонія має 

елементи лідерства та намагається досягнути лідерства будь-яким шляхом 

[260, с.408]. 

 В цьому контексті відзначимо, що виразниками ідей гегемонії, або 

американського безальтернативного лідерства, стали представники 

Республіканської партії і неоконсервативного напряму в американській 

політичній думці. До числа послідовних прихильників ідеї американської 

гегемонії можна віднести Г. Кісінджера, Р. Доула, У. Одоума, Р. Кейгана, 

І.Крістола, Ч. Краутхамера, Дж. Муравчика, Х. Січермана тощо [261]. 

 Необхідно зазначити, що американські політологи довільно 

використовують наукові категорії «гегемонія» і «лідерство» залежно від 

політичної кон’юнктури. Так, Ч. Краутхамер апелює до «лідерства» США, 

що пов’язане з боротьбою проти глобального тероризмому, хоча за 

переконаннями він є прихильником гегемонії. Позиція Ч. Краутхамера не є 

випадковою, оскільки лідерство забезпечує підтримка з боку суб’єктів, які 

визнають лідера і в певному сенсі розділяють «тягар» глобального 

управління міжнародною системою. Йдеться про те, що гегемону загрожує і 

протистояння, несприйняття його дій міжнародною спільнотою чи окремих 

груп держав або з боку держав, які претендують на роль гегемона. Про 

існування такої небезпеки зазначають багато політологів, називаючи Китай, 

Індію, Іран, Росію серед можливих супротивників США. Очевидно, 

утвердження гегемонії бачиться її прихильниками природним попереднім 
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етапом формування стійкого американоцентричного міжнародого порядку. 

При цьому нерідко висловлювалася позиція про те, що Сполучені Штати не 

можуть бути рівною серед інших рівних державою. Більш того, вважається, 

що намагання стати рівною, звичайною державою може спровокувати світові 

фінансово-еономічні кризи, політичну та військову нестабільність у 

світовому масштабі. З цієї точки зору США має виключну місію 

підтримувати стабільний міжнародний порядок [262, с. 13]. 

 Адміністрація Дж. Буша-молодшого разом з ідейними прихильниками 

одно полярного міжнародного порядку – неоконсерваторами намагались 

адаптувати традиційні погляди лідерства США в системі міжнародних 

відносин до реалій нового постіндустріального суспільства, що формується. 

Неоконсерватори в цілому намагались знайти певну «золоту середину» 

поміж стрімким запровадженням демократичних принципів та ринкової 

економіки та специфікою окремих, конкретно узятих національних 

суспільств. Серед неоконсерваторів, у якості прикладу, можна назати таких 

відомих світових лідерів та політичних діячів, як Р. Рейган, Дж. Буш-

старший, Г. Коль, М. Тетчер, Ж.Ширак, Я. Накасоне, Дж. Андреотті тощо. 

Неоконсерватори переконані, що система міжнародних відносин є цілісною, 

має взаємопов’язані структури та елементи, що дозволяє вести мову про 

недопущення різких трансформацій з-за будь якого елементу міжнародної 

системи [263, c. 88-89]. 

Отже, неоконсервативні погляди нової адміністрації отримали 

відображення в «доктрині Буша». яка містила радикальний погляд перш за 

все на підтримку безпеки США. Тобто, Сполучені Штати як світовий лідер, 

що володіє значною військовою міццю, отримали право згідно з тактикою 

превентивної війни замінити правлячі режими в країнах, які надають 

допомогу терористам, а також становлять небезпеку для безпеки США. 

Причому інтереси США практично зрівнювалися з інтересами всього 

цивілізованого світу, і США, як наддержава, виступали виразниками цих 

інтересів, не приймаючи до уваги думку партнерів. «Хто не з нами - той 
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проти нас» - таким був сенс нового підходу адміністрації Дж.Буша-

молодшого. Як наголошували фахівці, світ знову ділився на дві частини, які 

уособлюють «добро і зло», тільки місце комунізму зайняв тероризм, що 

«розкинув свої мережі в більш ніж 60 країнах світу», а «війна» також не 

припускала традиційних засобів» [264]. 

Національна стратегія безпеки 2002 р. виявилась важливим елементом 

«доктрини Буша», згідно з якою виділяються кілька напрямків її формування: 

по-перше, прагнення за допомогою військово-технічної переваги гарантувати 

недоторканність території США, їх союзників, а також американських 

збройних сил, розміщених в різних регіонах світу, тобто не тільки захистити 

себе і своїх союзників, але й забезпечити реалізацію своїх глобальних 

інтересів в світовому масштабі (програма ПРО); по-друге, здійснення 

експансії, для чого необхідне збільшення кількості союзників по НАТО і 

нейтралізація можливих конкурентів [261]. 

У Стратегії національної безпеки 2002 р. основною ідеєю була теза про 

нанесення превентивного удару проти терористів, що зробило стратегічні 

плани США більш амбітними, ніж вони були в роки боротьби з комунізмом. 

Стратегія була підтримана обома головними партіями США, проте вона 

поклала початок розбіжностей між США і її союзниками. У лідерів багатьох 

країн виникли побоювання, що боротьба з тероризмом слугує прикриттям 

прагнення США розширити зону своєї військової присутності (країни 

Середньої Азії, Близький і Середній Схід), оскільки американські бази в 

Саудівській Аравії стали уразливими для дій терористів [250]. 

Завдання, зазначені в Стратегії національної безпеки 2002 р., були 

зумовлені подіями 11 вересня 2001 р., і фактично стали продовженням 

політики Б. Клінтона в умовах переконливого лідерства США і формування 

однополярного міжнародного порядку. Так, зміцнення безпеки перейшло в 

боротьбу за новий міжнародний порядок шляхом боротьби з тероризмом і 

недемократичними режимами. Крім того, зауважували американські 

аналітики, передбачалося, що збереження миру завдяки налагодженню 
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стратегічних відносин з високорозвиненими державами повинно 

здійснюватися шляхом їх об’єднання перед небезпекою міжнародного 

тероризму на базі спільних цінностей, якими вважаються свобода слова, 

свобода совісті, гендерна рівність, демократія і вільне підприємництво [265]. 

Принципово новими положеннями Стратегії національної безпеки 2002 

р. стали: боротьба з тероризмом;  обґрунтування права на превентивні удари; 

активне розширення Північноатлантичного альянсу на Схід при одночасному 

проголошенні союзницьких відносин з РФ у боротьбі з тероризмом і відмові 

їй у членстві в цьому військовому об’єднанні. Військове втручання США  в 

Іраку 2003 р. без мандату ООН  (при відмові низки союзників по НАТО) під 

приводом наявності ядерної зброї та зброї масового ураження, вважаються 

яскравим проявом «доктрини Буша». Визначення нового глобального ворога, 

зазначалося в експертних дослідженнях, зробило американську зовнішню 

політику для масової думки американських громадян і значної частини 

світової спільноти більш активною, що було використано адміністрацією 

Дж.Буша-молодшого для надання новій стратегії характеру глобального 

наступу. Стратегія виявилася спрямованою не стільки на боротьбу з 

терористами і реальними військовими загрозами для США, скільки на 

просування зовнішньополітичних та економічних інтересів держави через 

підтримку ідеї світового лідерства [265]. 

 Відтак з моменту приходу до влади адміністрація Дж.Буша-молодшого  

прагнула до максимальної незалежності в сфері зовнішньої політики, до 

ухвалення односторонніх дій, не погоджених із союзниками. «Найгірше, що 

ми можемо зробити, це дозволити коаліції визначати нашу місію», - заявляв 

міністр оборони Д. Рамсфелд [266, c.6]. Фактично ідея американського 

месіанства, зазначав Р.Такер, отримала новий імпульс, оскільки у «Зверненні 

до країни» у січні 2002 р. президент Дж. Буш-молодший заявив, що «у США 

з’явилася унікальна можливість стати державою, яка слугує цілям більш 

високим і значним, ніж власні національні інтереси [267, c.100]. 
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 Після початку військової операції Сполучених Штатів в Афганістані   

неоконсервативні дослідники та політики стали характеризувати 

міжнародний порядок як «гіпероднополярний». Як зазначали з цього приводу 

американські науковці У. Крістол та Р. Кейган, президент «Дж. Буш- 

молодший виявився лідером з історичною місією побудувати новий 

міжнародний порядок, хоча прийшов до влади без особистих амбіцій». Як 

президент він отримав право на цю місію після терористичних нападів на 

США у вересні 2011 р. і вбачав в ній не тільки місію по боротьбі з 

міжнародним тероризмом, але й глобальну місію США з перебудови 

міжнародного порядку за принципами неоліберальних цінностей та 

демократії. А на думку іншого американського аналітика Ч. Краутхамера, 

твердження  про лідерство Сполучених Штатів у боротьбі з міжнародним 

тероризмом, на тлі нездатності жодної з провідних держав системи 

міжнародних відносин взяти на себе подібну місію, «можна назвати одним з 

ключових досягнень США у новому столітті, яке виявилося й випробуванням 

для Америки». Ч. Краутхамер зазначав, що «якщо США програють в 

розпочатій війні, то вся структура міжнародних відносин, що була створена 

після Другої світової війни у рамках західного демократичного світу з 

відкритими кордонами, принципами вільної торгівлі і навігацією, відкритими 

суспільствами та громадянськими свободами почне стрімко руйнуватися» 

[268]. 

 Фахівці вказували, що в ході боротьби з міжнародним тероризмом 

вирішувалося завдання зміцнення міжнародних позицій США. Проте 

показово, що на цьому тлі відбувалося не зростання виняткових переваг 

США, а скоріше скептичне ставлення до американської гегемонії та її 

перспектив. «Скептики», зокрема Ч. Краутхамер, особливо критично 

оцінювали три постулати зовнішньої політики адміністрації Дж. Буша-

молодшого: «боротьба з міжнародним тероризмом аналогічна протистоянню 

з комунізмом і має бути виграна в будь-якому випадку; Близький і Середній 

Схід прийшов на зміну Європі і Східній Азії в якості центру геополітичної 
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діяльності США, і в цій частині світу буде здійснена демократизація 

ісламських країн; Сполучені Штати повинні зберегти домінування у 

військовій і економічній сферах, щоб запобігти появі іншого гегемона, 

оскільки вони мають особливі «права» у якості основного організатора 

нового світопорядку». Йшлося про те, що «Білий дім може заблокувати дії 

тієї чи іншої держави, але він не в змозі втілювати свою стратегію в життя 

без підтримки інших провідних держав» [268]. США, стверджував  

Ч.Краутхамер, «об’єктивно зацікавлені у співпраці з країнами Європи, 

Росією, Китаєм, Південною Кореєю і Японією для вирішення проблем 

міжнародної і власної безпеки. Причому, в даному разі, безпека США в тій 

розширеній інтерпретації, яку вважають за кращу республіканці,  залежить 

від допомоги цих держав навіть більше, ніж безпека кожного з них залежить 

від допомоги з боку США». 

 Основні положення «доктрини Буша», окрім Стратегії національної 

безпеки 2002 р., яка проголосила необхідність «по-новому» забезпечити 

безпеку США, були викладені у «Доповіді про стан нації», а також промові 

американського президента в ООН. Дж.Буш-молодший декларував 

«здатність Сполучених Штатів акумулювати таку міць, яка зробить ворожу 

гонку озброєнь безглуздою» [261]. Центральним елементом 

зовнішньополітичної концепції США цього періоду було визначено 

превентивний удар, тобто дії, що розглядалося як крайній, останній засіб 

впливу, і «Доктрина Буша», побудована на принципі односторонніх дій, 

обґрунтовувала право США на здійснення подібного удару. При цьому було 

заявлено, що «США готові застосовувати такий захід щодо будь-кого, хто 

буде визнаний хоча б потенційно небезпечним» [261]. 

 Як зазначається в Стратегії національної безпеки, «найкращою формою 

оборони є наступ», а «чим більш небезпечною є загроза, тим вищою стає 

вартість ризику з огляду на бездіяльність». У документі стверджується: 

«Зберігаючи готовність застосувати силу задля оборони, Сполучені Штати 

демонструють рішучість підтримувати такий баланс сил, який сприяє 



103 

 

свободі». При цьому в доктрині заявлено про рішучість «підтримати вільні і 

відкриті громадські інститути на всіх континентах». На переконання США, 

«демократія може бути експортним товаром». Слід підкреслити, що, 

грунтуючись на цьому положенні, керівник Відділу планування Державного 

департаменту Р.Хас виступив з ідеєю «просування демократії в 

мусульманському світі» [270]. 

 До президента Дж.Буша-молодшого використання превентивної війни 

як засобу запобігання розповсюдженню ядерної зброї у США вважалося 

незаконним. На авторський погляд, у 2003 р. США вели єдину в історії 

превентивну війну під тим приводом, щоб не дати можливості С.Хусейну 

отримати зброю масового ураження. В результаті відбулися події, які не 

входили в плани США: Ірак розпався, почалася регіональна війна між 

сунітами і шиїтами, виникла «Ісламська держава». Тобто, превентивна війна 

проти Іраку стала найбільшою невдачею в історії американської зовнішньої 

політики [271, с. 33]. 

 Дослідник превентивної війни М. Лінд підкреслював, що «Доктрина 

Буша», яка була викладена в Стратегії національної безпеки США 2002 р. 

базувалася на тому, що «протягом багатьох століть в міжнародному праві 

визнавалося: для вживання заходів в порядку законної самооборони проти 

сил, які «представляють безпосередню загрозу нападу, країнам не потрібно 

чекати, поки такий напад буде здійснено» [272]. В цьому контексті слід 

відзначити, що фахівці з різних юридичних питань, включаючи міжнародні, 

часто-густо обґрунтовували легальність попереджувальних акцій фактом 

прямої загрози. Такі загрози завоульовані нерідко я якості відвертої 

мобілізації військових підрозділів, включаючи флот та підрозділи військово-

повітряних сил, що приведені у бойову готовність [272]. 

 Відтак аналітики та вчені наголошували на тому, що США необхідно 

переглянути концепцію безпосередньої загрози з урахуванням можливостей і 

цілей сьогоднішніх супротивників. Так, на переконання американського 

вченого М. Лінда, «у плани держав-ізгоїв і терористів не входять наміри 
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нападати на США із застосуванням звичайних озброєнь». Сполучені Штати 

давно вже не виключають можливості вжиття запобіжних заходів для 

відбиття дійсної загрози для національної безпеки. Чим серйознішою 

вважається загроза, зазначає дослідник, тим більшою є «небезпека 

бездіяльності – і тим  більше підстав для вжиття запобіжних заходів протидії 

загрозам, навіть якщо зберігається невизначеність щодо часу і місця нападу 

супротивника» [272]. Водночас США, підкреслює М.Лінд, «не 

застосовуватимуть силу для попередження загроз, що виникають у всіх 

випадках, так само як і інші країни не повинні використовувати 

попереджувальні заходи США як привід для агресії». І, тим не менш, в 

епоху, коли вороги цивілізації, йдеться у роботі М.Лінда, відкрито і активно 

прагнуть до оволодіння найбільш руйнівниими у світі технологіями, 

«Сполучені Штати не можуть байдуже спостерігати за тим, як насувається 

загроза» [272]. 

Адміністрація Дж.Буша-молодшого, пишуть численні дослідники, 

сприймаючи світосистему як однополярну, намагалася реалізувати 

концепцію глобального лідерства Америки шляхом тотального домінування, 

що спричинило чимало міжнародних проблем. Колишнє керівництво США, 

наголошував Б.Обама, двічі втягувало країну в затяжні кровопролитні війни, 

ігноруючи міжнародні угоди та інститути (Кіотський протокол, 

Міжнародний кримінальний суд), що в умовах абсолютної американської 

переваги на світовій арені діяло як сила, яку неможливо було контролювати. 

Такий зовнішньополітичний курс сприяв посиленню антиамериканізму, що 

охопив Західну Європу, ісламський світ і Латинську Америку [273].  

Так, відомий український американіст Б.Гончар зазначав, що 

«необхідність перегляду відносин між США і навколишнім світом, нові 

загрози для США (міжнародний тероризм, розповсюдження зброї масового 

ураження, поява «неспроможних» країн, які підривають основи ліберальної 

демократії), на погляд тогочасного кандидата у президенти, Б.Обами, 

«вимагають нового бачення лідерства США у двадцять першому сторіччі – 
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бачення, що виходить із минулого, але не пов’язаного із застарілим 

мисленням». Адміністрація Дж. Буша-молодшого у своїй реакції на 

терористичні акти у США 11 вересня 2001 р. «пішла значно далі, аніж цього 

вимагала необхідність» [33, c.214]. 

 Можна погодитися з  відомим українським вченим Б. Гончаром і 

відносно того, що найгостріші суперечливі проблеми співвідношення 

використання таких методів, як «м’якого», а також «жорсткого» впливу в 

межах стратегій зовнішньої політики, безпекових стратегій та військово-

політичних доктрин протягом президенцтва  43-го президента США Дж. 

Буша-молодшого були спрямовані на  викорінення феномену початку ХХІ ст. 

– міжнародного тероризму, що стримко розповсюджувався та посилувався, в 

таких державах близькосхідного регіону, як Авганістан, Ірак, Іран, 

Палестина, Ліван, Сирія, Єгипет, Ліван, країни Аравійського півострова, 

Йорданія, Єгипет тощо. В цьому контексті зазначимо, що адміністрація Дж. 

Буша молодшого зробила реальну спробу використовуючи учі наявні 

військово-політичні ресурси похитнути, як авторитарні так і тоталітарні 

режими. Недемократичні режими становлять небезпеку для сталого розвитку 

усього людства та стабільності системи міжнародних відносин. Відтак, поява 

світових терористичних мереж легітимізувала односторонні дії США на 

світовій арені, як єдиної наддержави, що здатна взяти відповідальність за 

усіх акторів міжнародної системи [274].  

На думку українських дослідників Н. Яковенко і Г. Піскорської, думку 

яких поділяє автор дослідження, стратегії зовнішньої політики, безпекові 

стратегії та військово-політичні доктрини США за президенцтва Дж. Буша 

молодшого віддзеркалюють справжню могутність і цілеспрямованість дій 

США на світовій арені, що спрямовані на забезпечення світової стабільності 

та миру. Тому, обґрунтовуються й дії США, що спрямовані на 

розповсюдження неоліберальної демократії та ринової економіки, як 

запобіжників розквіту авторитаризму та тоталітаризму. Саме за допомогою 

активного лідерства США в світі, відмови від пасивної позиції у всіх 
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важливих міжнародно-політичних справах дані ідеї можуть бути реалізовані 

на практиці [275, с.39]. 

Таким чином, Дж. Буш-молодший, йдеться у Національній Стратегії 

США 2006 р., ставить перед своєю адміністрацією два життєво важливі 

завдання для лідерства США в системі міжнародних відносин та 

міжнародного порядку, що формується. Перше завдання стосується 

повалення тоталітарних та авторитарних режимів, з встановленням 

демократичних режимів, поширенням прав та свобод громодян та ринкової 

економіки. Дана стратегії обґрунтовується тим, що демократичні режими 

становять набагато меншу загрозу сталому розвитку людства, більш 

прагматичні і стабільні. Друге завдання для США, з погляду адміністрації 

Дж.Буша молодшого є ще більш амбіціозним і пов’язане з першим – США 

мають зберігти та навіть посилити лідерські позицї в системі міжнародних 

відносин та міжнародному порядку, що формується після розпаду біполярної 

системи. США уявляють своє лідерство у колі розвинутих демократичних 

країн тому, що нові виклики глобалізації, глобальні проблеми сучасності 

можуть бути подолані лише за допомогою консолідованих зусиль усього 

світового співтовариства, усіх акторів міжнародної системи включаючи 

міжнароді організації та громадянське суспільство [274].  

Стратегію національної безпеки США 2006 р., часто називають 

Стратегією безпеки у стані війни [274]. Варто зазначити, що дана Стратегія 

національної безпеки має ідентичну попередній стратегії структуру. В новій 

Стратегії основний акцент зроблено на запобіганні глобальній війні ворогом 

в якій є не певна держава, а розгалужена мережа терористичних організацій, 

що стрімко розповсюджується та посилює свій вплив. Для запобіганні 

глобальній війні дії США спрямовані на викорінення тероризму за 

допомогою інших демократичних держав, що підтримують Сполучені 

Штати. Посилення та розширення військово-політичних союзів уможливить 

більш ефективне вирішення не тільке проблем, що пов’язані зі світовою 

стабільністю та сталим розвитком, а також уможливить вирішення інших 
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нагальних питань на кшталт глобальних кліматичних змін, пандемій, 

стихійних лих та катастроф.  Стратегія національної безпеки США 2006 р. 

зокрема визначає основні пріоритети на майбутнє. При цьому, на думку 

автора, військові здобутки США в Іраку таож як і в Афганістані відверто 

перебільшено [274].  

Стратегія національної безпеки США 2006 р. містить у собі певний звіт 

про досягнення попередньої Стратегії національної безпеки 2002 р. в якій 

перш за все йшлося про викорінення тероризму. Вважаємо, що здобутки 

Стратегії національної безпеки 2002 р., як зазначається в Стратегії 

національної безпеки США 2006 р. значно перебільшені.  Наприклад, серед 

здобутків вказується на знищення світових терористичних мереж на чолі з 

«Аль-Каїдою», знищення недемократичних режимів та знищенні «осі зла» в 

Іраку та Афганістані. В стратегії також зазначаються труднощу з якими 

зіштовхуються Сполучені Штати Америки. Однак, їх подолання дає віру у 

справжню місію США і відповідальність за стабільний розвиток усієї 

системи міжнародних відносин, що виправдовує лідерство США і одно 

полярний світовий порядок [274]. 

 В цьому контексті варто зазначити, що на доповнення до Національної 

стратегії безпеки США 2006 р. було прийнято й Національну стратегію 

боротьби з тероризмом. В Стратегії також серед пріоритетних питань було 

знищення світової розгалуженої терористичної мережі – «Аль-Каїда». Серед 

інших питань актуальними залишалися і протистояння радикальній ідеології, 

яка надихає приєднуватися до терористичного руху. Важливе місто посідала 

проблема нерозповсюдження ядерної зброї, зброї масового ураження, а 

також боротьба з недемократичними режимами, що поставили собі за мету 

створення власної ядерної зброї – Іран, Корейська Народна Демократична 

Республіка тощо [258]. 

Національна стратегія внутрішньої безпеки включала  в себе нові 

загрози, які раніше не приймалися до уваги. Серед таких загроз особливої 

позиції займають епідемії, стихійні лиха та катастрофи. Вони стають 
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нагальними і такими важливими як і боротьба зі світовим тероризмом [277]. 

Поруч з вищезазначеним документом виокремлюється і такий важливий 

документ, що має на меті покращення як національно, так і світової безпеки –  

«Національна стратегія обміну інформацією». Даний документ зосереджував 

увагу на модернізації системи обміну інформацією поміж різними 

структурами США з метою більш ефективної боротьби з тероризмом в світі 

[258]. 

Як справедливо зазначав український вчений-американіст М. Рижков, 

«Стратегія національної безпеки 2006 р. передбачала підтримування і 

нарощування національної могутності, збереження і зміцнення військової 

сили на основі досягень в сфері економіки та демократичних ідеалів, 

вигідних військово-політичних союзів, «що допомагають розвивати 

демократію, процвітання і мир як спільну мету» [278]. Відтак, основною 

метою Стратегії окреслено: «сприяння свободі, справедливості і людській 

гідності на основі всього комплексу міжнародно-політичної діяльності, 

спрямованої на знищення тиранії, підтримання ефективних демократій, 

поширення процвітання шляхом вільної і чесної торгівлі та мудрої стратегії 

розвитку, становлення вільного врядування на засадах підзвітності народам, 

ефективного управління територіями та відповідності благополуччю 

громадян, забезпечення міжнародного миру і стабільності через верховенство 

свободи і глобальне лідерство США»  [278]. 

 Такий фундаментальний підхід, на погляд М. Рижкова, «базується на 

концепції критичної геополітики, оскільки у першу чергу включає в себе 

використання всіх відомих форм американського впливу з метою зміни 

політичних та економічних систем у державах, на які він спрямовується. При 

цьому застосування воєнної сили також здійснюється не для територіальних 

завоювань, а з тією ж метою, що полягає у силовому примусі до 

демократизації» [278]. Такий концепт, йдеться у науковій праці М.Рижкова, 

«виразно відрізняється від позиції «батьків-засновників» Америки як цілями і 

способами їхнього досягнення, так і ставленням до ролі європейських 
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союзників США [278]. Згадується, що у своєму історичному прощальному 

зверненні перший президент США Дж.Вашингтон безумовно заперечував 

пов’язування миру та процвітання Сполучених Штатів з долею Європи. 

«Дж.Буш-молодший, який став президентом майже через двісті років потому, 

також стверджував, що вільна торгівля та комерція мають заохочуватися, але, 

на відміну від Дж.Вашингтона, політичні зв’язки називав небезпечними, 

закликаючи уникати постійних політичних союзів» [278]. 

Проблема тероризму в світовому порядку денному, сконструйована 

американською вдадою, на думку У.Х’ю, була пов’язана зі старою темою 

недемократичних режимів. Відтак Стратегія національної безпеки 2006 р. 

вбачала завдання США у «викоріненні тиранії в світі» (і створенні 

демократичних режимів), мала стати як «моральним аргументом для світової 

спільноти, так і базовим чинником для безпеки американського народу. І ця 

ідея - ідея війни - була знайдена Дж.Бушем-молодшим». В даному розумінні, 

наголошується у роботі У.Х’ю, прогресивним проявам глобалізації 

загрожував транснаціональний екстремізм, що фактично прирівнювався до 

комунізму і фашизму. Тобто, підкреслювалося, що «цивілізоване 

співтовариство зобов’язане боротися з цим безумовним злом, під 

керівництвом Америки». Інший американський політолог Дж.Трауб вважав, 

що Дж.Буш-молодший спробував знову «розколоти світ за ідеологічною 

ознакою, нав’язати нову біполярність для того, щоб чітко позначити, де 

«знаходиться добро і прогрес. Американська політична еліта змогла знайти 

челенджера, що підтверджує і виправдовує існування світового лідера в особі 

США» [279;280].  

Крім того, не всі міжнародні актори сприйняли «унілатералізм 

бушівського підходу», коли США відмовилися від принципу багатосторонніх 

дій в міжнародних відносинах. Багато вчених, зокрема Б.Шмідт, М.Уільямс, 

почали зазначати, що «війна за встановлення демократії дискредитує самі 

демократичні цінності, тобто йшлося про «онтологічне протиріччя між 

світобаченнями європейців і американців». Так, якщо «перші розуміють 



110 

 

дотримання демократичних цінностей в міжнародних відносинах в першу 

чергу як дотримання колективних принципів у прийнятті рішень глобального 

характеру, то останні бачать його переважно як перетворення всіх 

недемократичних держав відповідно до усереднених ліберально-

демократичних стандартів».  

Однак не онтологічні суперечності, а малоефективність і витратність 

військових дій США в Афганістані і Іраку викликали суттєві питання щодо 

ефективності політики світового лідерства США. Вважалося, що безуспішні 

військові дії в Іраку, незважаючи на початкові успіхи, викликали істотні 

сумніви, як у американців, так і їхніх союзників, та навіть супротивників 

стосовно можливості подальшої розбудови міжнародного порядку за 

американською неоліберальною моделлю. «США, приймаючи Стратегію 

національної безпеки (2002), спиралися на досвід успішної боротьби з рухом 

Талібан в Афганістані і можливість його повторення в іншій країні, проте 

війна в Іраку спростувала цю помилку».  Науковці і практики зазначали, що 

впровадження концептуальних розробок у зовнішньолодітичній практиці 

продемонструвало неуспішну тактику змінити загальне для всіх міжнародних 

акторів ставлення до поширення демократії методами Дж. Буша-молодшого 

[281]. 

Слід підкреслити, що, починаючи з 2006 р., на хвилі 

зовнішньополітичних поразок США, потенційної кризи світової економіки, 

посилення впливу нових центрів сили набули популярності ідеї про занепад 

США як світового лідера. Це був абсолютно новий погляд на США: якщо на 

початку 1990-х рр. говорили про однополярний світ, то така теза стала 

піддаватися ревізії. «Одні американські вчені (наприклад, Р. Хаас) вважали, 

що світ вступає в епоху безполярності, інші (Ф. Закарія) називали цей стан 

постамериканським світом, треті (Т.Фрідман) ще раніше називали його 

плоским, але ніхто не називав його однополярним».  

Значний вплив на формування доктринальних засад і стратегії 

глобального лідерства США справила монографія відомого теоретика 
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міжнародних відносин Дж. Ная-молодшого «Пардокси американської 

потужності: Чому єдина світова наддержава не може діяти самостійно» 

(2002), у якій йдеться про те, що «в сучасному світі вже не можна ігнорувати 

інтереси нових міжнародних акторів, що набирають силу». «Майже всі вчені 

вказували на початок занепаду американоцентричного світу. Дехто писав про 

це з оптимізмом, деяким це не подобалося, і єдине, що їм залишалося робити, 

– це пристосовуватися до нових умов, розробляти нові, сучасні, менш 

витратні стратегії лідерства» [282]. 

Публікації Дж.Боргера щодо некомпетентності політики президента в 

Іраку зумовили проблему відповідальності США перед рештою світу. 

Фактично Сполучені Штати стали більш уразливими для критики, оскільки 

інші країни, визнаючи світорегулюючі функції Америки, все ж прагнули 

піддати їх колективному коригуванню. Американські критики глобальної 

стратегії США стверджували: «основні цілі і завдання міжнародної 

діяльності Білого дому були обрані невірно, тому що не відображали 

реальності сучасного світу. Більш важливими завданнями, ніж боротьба з 

міжнародним тероризмом і демократичне перетворення країн Середнього 

Сходу, американські аналітики називали: «забезпечення мирного розвитку 

відносин між Китаєм, Японією і Кореєю; завершення процесів інтеграції 

Росії, Китаю та Індії в світову економічну і правову систему; забезпечення 

більш високого рівня життя і збільшення чисельності середнього класу в 

країнах Латинської Америки, Азії та Східної Європи; боротьбу з убогістю і 

хворобами в Африці; більш активне залучення європейських країн у 

виконання глобальних завдань». До цього переліку додавали збереження і 

реформування існуючих міжнародних організацій (причому не тільки 

НАТО), створення стабільного режиму безпеки, підвищення ролі 

колективного фактору в прийнятті рішень з проблем міжнародної безпеки і 

вироблення нових норм міжнародного права. Сюди ж відносили і спільну 

боротьбу з розповсюдженням зброї масового ураження, наркотиків, торгівлі 

людьми тощо». Загалом, мова йшла про створення такого міжнародного 
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порядку, який би відповідав інтересам не тільки США, але й інших членів 

міжнародного співтовариства, був би більш демократичним і стабільним. 

[283]. 

 Криза ідеології зовнішньої політики США в 2001-2009 рр., 

наголошував американський політолог Н.Подгорец, стала наслідком кризи 

американської еліти. У 1990 рр., зазначав дослідник, в системі міжнародних 

відносин склалася унікальна історична ситуація, коли «Сполучені Штати 

виявилися єдиною «наддержавою», а американський правлячий клас був 

історично прихильний до ідеї «американської місії» і американської 

винятковості. Відтак в умовах нових викликів і загроз початку XXI ст., 

особливо загрози тероризму, американська еліта не змогла сформулювати 

адекватну ідеологічну відповідь і повністю поклалася на використання 

«силових методів» у вирішенні ключових проблем сучасності». Таким 

чином, криза зовнішньої політики США в досліджуваний період стала 

кризою ідеології, кризою підходів. 

Виходячи з усього вищесказаного можемо зазначити, що криза 

зовнішньої політики США за президента Дж. Буша-молодшого виявлялася в 

кризі доктринальних засад зовнішньої політики США. В результаті реалізації 

неоконсервативної «Доктрини Буша» вплив і репутація США на міжнародній 

арені впали до рекордно низьких позначок, що зумовило суттєві матеріальні 

витрати, пов’язані із зовнішньополітичною активністю. За деякими даними, 

до 600 млрд дол було витрачено тільки на кампанію в Іраку, що призвело до 

найбільшого в історії США бюджетного дефіциту у 500 млрд дол в 2009 р. 

На певному етапі різко погіршилися відносини США з найближчими 

союзниками по НАТО: США не змогли забезпечити на саміті НАТО в 

Бухаресті в 2008 р. вступ в організацію України і Грузії; загроза тероризму 

також зросла, виникли нові осередки нестабільності в різних регіонах світу; 

не була вирішена проблема розповсюдження ядерної зброї. В результаті 

односторонніх військових дій США в різних регіонах світу було підірвано 

довіру до міжнародних інститутів таких, як ООН та Рада безпеки ООН. Ціла 
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низка держав зробила вибір на користь інших шляхів, що не мають 

відношення до ООН, щодо забезпечення власної безпеки і суверенітету. Це 

спричинило виникнення нових потенційних регіональних конфліктів [284-

285]. 

 У підсумку констатуємо, що «доктрина Буша» втілила розставлені 

республіканською адміністрацією акценти зовнішньої і безпекової політики, 

що відповідають світогляду неоконсерваторів, стала платформою 

зовнішньополітичної стратегії США в умовах боротьби з новими викликами і 

загрозами, перш за все з міжнародним тероризмом. «Доктрина Буша» містила 

такі положення нової парадигми глобальної політики США, як право на 

превентивні дії, унілатералізм, ставка на військове домінування, а також 

поширення демократії на Близькому Сході, тобто переосмислення цілей та 

інструментів зовнішньої і оборонної політики США в нових світових реаліях. 

 

2.3. Ліберально-реалістична концепція лідерства за президентства 

Б. Обами 

 

У межах ліберально-реалістичної концепції лідерства, концептуальних 

засад неоконсерватизму і неоізоляціонізму науковий інтерес для аналізу 

перспектив лідерства США в світі представляє доктрина Б. Обами. На 

переконання багатьох аналітиків, Б.Обама трансформував ідею 

американського лідерства,  яка протягом десятиліть визначала роль США в 

світі, і усвідомлено скоротив американські глобальні зобов’язання. Водночас 

декларативна риторика Б.Обами на основі ґрунтовного концептуального 

забезпечення зовнішньої політики, зокрема Стратегії національної безпеки 

2010, 2015 рр., вказують на те, що США не відмовились від політики 

світового лідерства, а навіть завдяки новим підходам та наявним ресурсам 

зможуть його посилити [306].  

На початку 2015 р. 44-й президент США Б. Обама виступив у  Конгресі з 

новою Стратегією національної безпеки США, яка виявилася другим, після 
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Стратегії 2010 р. офіційним документом, що відображає стратегічне бачення 

адміністрацією Б.Обами постбіполярного міжнародного порядку, а також 

місця, ролі і місії США в ньому. У новій Стратегії успіхи демократичної 

адміністрації Б.Обами позиціонуються як вектор подальшого розвитку США. 

Порівнюючи дві Стратегії національної безпеки, 2010 та 2015 рр., 

констатуємо їх схожість, що дозволяє вести мову про адаптацію нової 

стратегії до змін у сучасній системі міжнародних відносин, але, на погляд 

фахівців,  не про нове стратегічне бачення адміністрації Б.Обами. Стратегія 

національної безпеки 2015 р., як і Стратегія 2010 р., що була спрямована на 

закладення фундаменту міжнародно-політичної ваги, сили та впливу США в 

світі,  була сформульована на концептуальній основі «нового стратегічного 

бачення», яке передбачало національне оновлення і повернення глобальних 

лідерських позицій США. Відтак Стратегія 2010 р. визначала ключовими 

соціально-економічними пріоритетами– сильну економіку, доступну якісну 

освіту і покращення системи охорони здоров’я, інновації, енергетичну 

безпеку тощо. Натомість в основу Стратегії 2015р. була покладена ідея 

«розумної сили», яка передбачала масштабне оновлення всередині країни, що 

мало посилити міжнародні позиції США. [286]. 

При цьому зауважимо, що у Стратегії національної безпеки 2015 р. 

повністю відсутня концептуальна частина, а всі розділи, що представлено в 

ній, стосуються реалізації концептуальних засад Стратегії національної 

безпеки США 2010 р. – поверненню глобального лідерства США. Проте на 

відміну від Стратегії 2010 р., яку політологи називали стратегією 

планованого лідерства, Стратегія національної безпеки 2015 р. була 

стратегією лідерства як основи світової стабільності і безпеки. Документ 

2015 р. вже не ставить та не відповідає на таке актуальне питання, «бути чи 

не бути США глобальним лідером, він є детальним баченням того, як 

глобальне лідерство реалізується у сучасному вимірі і як буде 

реалізовуватися в майбутньому» [287].   
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Як зазначається у публікаціях журналіста-дослідника Н.Терса, сама 

стратегія реалізації лідерства була повністю перенесена із концепції 2010 р., 

яка передбачала використання всіх компонентів «розумної сили»: сильну 

армію, сильну економіку, вмілу дипломатію, універсальні цінності, про 

ефективність яких говорить особистий приклад США. Стратегія національної 

безпеки 2015 р. також передбачала орієнтацію США на спільні дії через 

стратегічне партнерство, військово-політичні коаліції, а також міжнародні 

організації. США, як і раніше, залишали за собою право на односторонні 

силові дії, але тільки в разі безпосередньої загрози національній безпеці 

США. Перелік ключових загроз, на погляд аналітика, у порівнянні з 

попередньою стратегією майже повністю зберігся: лише замість тероризму, 

який в 2010 р. був основною загрозою, було використано більш широке 

поняття – екстремізм. На першому місці у Стратегії національної безпеки 

2015 р. залишалася загроза подальшого розповсюдження і застосування 

ядерної зброї та зброї масового ураження. Водночас особливого значення 

набули проблеми глобальних кліматичних змін та поширення пандемій та 

хвороб [288].  

Дослідження послань президента Б. Обами до конгресу США 2012-2015 

рр., за оцінками експертів, свідчить про те, що «США як глобальна держава й 

надалі відіграватиме вирішальну роль у світовій політиці, а концептуальне і 

прикладне забезпечення політичних і безпекових стратегій США, які 

впливають на міжнародну політику, є невід’ємною складовою геополітичних 

інтересів Америки» [306;289]. 

 Авторське бачення нової стратегії глобального лідерства полягає в 

тому, що вона може бути реалізована через збереження провідних позицій 

США в основних міжнародних інститутах – ООН, МВФ, СОТ, НАТО, а 

також у міжнародних неформальних організаціях – G-7 та G20 тощо. 

Управління регіональними процесами та організацію особливих 

двосторонніх зв’язків з провідними державами світу, що не входять у  

військово-політичні союзи під егідою США – Китаєм, Індією і Росією, 
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передбачалося здійснювати через формат стратегічного партнерства, що 

виключило б, або максимально ускладнило, появу рівного за потужністю 

США центру сили або зближення цих держав на позиціях антиамериканізму 

[290]. 

У межах порівняльного аналізу стратегій глобального лідерства Б.Обами 

з Дж. Бушем-молодшим констатуємо їх відмінність, оскільки кроки 

адміністрації 44-го президента США Б. Обами свідчать про перенесення 

основних акцентів, що спрямовані на відновлення так званого «морального 

лідерства США», на формування певної проамериканської громадської 

думки в світі. Принцип «хто не з нами – той проти нас» Дж.Буша-молодшого 

навряд чи буде використовуватися у відкритій формі з огляду на те, що 

потребуватиме від США скасування низки глобальних проектів. Найбільш 

очевидні поступки з боку США, зазначав Дж.Карафано, директор Інституту 

міжнародних досліджень фндації «Снадщина», мали «вплинути на військово-

політичну сферу, оскільки саме там сформувався основний 

антиамериканський потенціал. Це війни в Іраку та Афганістані, загрози 

застосування військової сили проти Ірану і Північної Кореї, розширення 

НАТО, стратегічна стабільність, масштабна мілітаризація космосу, гонка 

озброєнь, що посилюється» тощо [261;291]. 

Необхідно також зазначити, що порівняльний аналіз стратегій 

глобального лідерства Б. Обами і Дж. Буша-молодшого засвідчив 

нереальність втілення «Доктрини Буша» 2002 р., яку багато хто з тогочасного 

політикуму сприймав як дійсно «велику стратегію». Так, Д.Шолле, віце-

президент Фонду Маршалла «Німеччина-США» з питань безпеки і оборони 

підкреслював, що боротьба з глобальним тероризмом не призвела до 

залучення поточної стратегії США у світові глобальні процеси на умовах, які 

влаштовують США; вектори загальносвітової і американської політики стали 

розходитися; потреба в «новому американському курсі» привела до Білого 

дому демократичну партію. Відтак демократична адміністрація Б. Обами 

отримала низку соціальних, фінансово-економічних, військових та 
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міжнародно-політичних проблем від попередньої республіканської 

адміністрації Дж.Буша-молодшого та шукала шляхи завершення військових 

конфліктів на Середньому Сході Евразії. На сьогодні військові аналітики 

США оцінюють потенціал розвитку власних збройних сил, виходячи з того, 

що в найближчі роки США будуть нездатні розробити потужну «велику 

стратегію» рівня стратегій «стримування та гегемонії». Найбільш 

обговорюваною стратегією, за Д.Шолле, була «адаптивна стратегія» 

швидкого переходу від «стратегії взаємодії згодних держав» до стратегії 

«балансу сил». Ідеологи цієї стратегії зазначали, що якщо, за Клаузевіцем, 

«війна є продовженням політики», то цілі застосування і структуру збройних 

сил Сполучених Штатів можна обговорювати і планувати лише виходячи із 

загальних цілей країни в сучасній системі міжнародних відносин. До 

вищезазначеного необхідно додати те, що потенційний агресор має 

стримуватися об’єднаною міццю США та їхніх військово-політичних 

союзників [292]. 

 Погоджуючись з українською дослідницею В. Шамраєвою зауважимо, 

що на певне зниження військового потенціалу США протягом президентства 

адміністрації Б. Обами істотним чином вплинули певні старі 

зовнішньополітичні проблеми адміністрації Дж. Буша-молодшого. Зокрема, 

серед таких проблемних питань є військові кампанії та їх наслідки в Іраку 

Афганістані. Важливою залишилися і низка питань щодо можливого 

ядерного потенціалу Ірану. До цього списку варто додати і загроза світовій 

безпеці і стабільності від Північній Кореї. Вирішення цих питань вимагало 

від адміністрації президента Б. Обами надзвичайних зусиль, незважаючи на 

завишені очикування від нового президента з боку американського 

суспільства та світової спільноти [293, с. 408]. 

 На думку К.Дейонг, асоційованого редактора видання «Вашингтон 

пост», Б. Обама, вирішуючи нагальні проблеми, що дісталися у спадок від 

адміністрації Дж.Буша-молодшого, запропонував широкий перегляд 

стратегічних пріоритетів США, серед яких відновлення економічної 
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могутності країни, моральної та інноваційної потужності. США, наголошував 

президент Б.Обама, повинні сформувати новий міжнародний порядок і 

систему світових інститутів, що відображають дійсність ХХІ ст., в якій 

«велич Америки не гарантована». У стратегії зокрема наводяться чотири 

«постійні національні інтереси», «нерозривно пов’язані» між собою: безпека, 

процвітання, цінності і міжнародний порядок [294]. 

 Слід зазначити, що Стратегія національної безпеки 2010 р. [286] 

увібрала в себе всі основні «програмні» ідеї, які 44-й президент США 

озвучував ще до висунення в кандидати в президенти від Демократичної 

партії на виборах 2008 р. спочатку в книзі «Зухвалість надії» [295], а потім в 

статті-маніфесті «Оновлення американського лідерства» в журналі «Foreign 

Affairs» [296]. Практично Стратегія національної безпеки 2010 р. 

позиціонувалася у якості радикального розриву зі спадщиною команди 

Дж.Буша-молодшого, яка керувався однополярним баченням світу і 

односторонніми підходами, спотворюючи, на думку Б. Обами, уявлення про 

засоби забезпечення американських інтересів, і здійснила низку стратегічних 

помилок, які завдали істотної, майже непоправної шкоди американському 

лідерству на міжнародній арені [297]. 

 Ключові ідеї в ухваленій адміністрацією Б. Обами новій «військовій 

стратегії зводяться до зменшення чисельності американських збройних сил 

при одночасній концентрації бюджетних ресурсів на розвитку супутників і 

безпілотних літаків. Стратегія також передбачає переорієнтацію ресурсів та 

інтересів США на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Окрім того, відносини з 

КНР у документі розглядаються крізь призму політики стратегічного 

суперництва. Якщо в Національній оборонній стратегії 2008 р. говорилося 

про намір розвивати контакти з КНР по лінії міністерства оборони» [298, с. 

5], то у цьому коригуючому документі підкреслювалося, що разом з 

продовженням певного діалогу із КНР, Сполучені Штати зроблять все 

можливе, щоб забезпечити доступ до своєї військової інфраструктури в 

регіоні, а також « зберегти можливості для безперешкодного виконання місій 
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у рамках військових зобов’язань перед союзниками. «Підтримка глобального 

лідерства» визначає КНР як державу, здатну створити численні загрози 

військовій безпеці США та їх союзникам» [299, с. 2-3]. Вищезазначене, як 

наголошує український американіст О.Шевчук  свідчить про те, що військова 

доктрина адміністрації Б. Обами є достатньо суперечливою. З одного боку, 

вона була націлена на адаптування військової стратегії США до 

геополітичних реалій сьогодення і фінансово-економічних можливостей 

США, а з іншого - передбачала «розвиток американського військово-

стратегічного потенціалу з метою жорсткого суперництва з іншими 

світовими центрами сили, одним з яких вважаться КНР» [300, c. 9].  

 Вважаємо за необхідне також зауважити, що 44-й президент США Б. 

Обама разом з Державним секретарем Г. Клінтон заздологіть до 

оприлюднення даного документу зробили спільну заяву в якій йшлося про 

кардинальну зміну зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 

пріоритетів США. Особливої уваги з боку 44-ої президентської адміністрації 

США заслуговував Азійсько-Тихоокеанський регіон. Окрім співпраці у 

різних соціально-економічних сферах США мали намір й значно посили 

військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. США також 

мали на меті змінити військовий баланс в регіоні з метою посилення їх 

впливу та контролю над подіями в АТР [301]. 

 Зовнішньополітична стратегія Б. Обами істотно відрізняється від 

стратегії глобального лідерства Дж.Буша і свідчить «про перенесення 

основних зусиль на відновлення потенціалу «морального лідерства США», на 

формування проамериканської світової громадської думки. Вона надає 

більшого значення громадянському виміру на противагу військовому і 

підкреслює національне значення діалогу та зміцнення міжнародних 

інституцій» [300]. В стратегії також підкреслюється «політичне прагнення 

США підтримати формування міжнародного порядку, здатного розв’язати 

проблеми міжнародної безпеки заради збереження глобального лідерства 

США» [300]. Враховуючи вищезазначене, зміни у формах і методах втілення 
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американського лідерства мали вплинути на диспропорції, що дестабілізують 

міжнародно-політичну систему [302]. 

 Основними відмінностями Стратегії національної безпеки США за 

президентства Б.Обами є використання неоліберальних принципів для 

досягнення глобального лідерства США. У Документі також надається 

особливого значення сучасним політичним технологіям: дипломатії, 

партнерському співробітництву, міжнародно-правовому врегулюванню 

дискусійних проблем. Зовнішня політика США, зазначається у дослідженнях, 

«ґрунтується на моделі світової багатополярності, підтримці ліберально-

демократичних реформ в інших державах, активізації міжнародних 

організацій, збільшенні політичної ролі країн, що розвиваються, а також 

орієнтації на права людини. Стратегія не передбачає застосування 

превентивних силових дій без вагомих доказів і згоди міжнародних 

організацій, а також не містить у якості загрози «ісламський екстремізм» 

[303].  

Найбільшою зовнішньою загрозою вважається зброя масового 

ураження, насамперед ядерна.  Дана теза обґрунтовується тим, що будь-який 

учасник системи міжнародних відносин не згадується в Стратегії як 

потенційна загроза, а з терористичних організацій визначена лише Аль-Каїда. 

Водночас Стратегія не підтверджує доктрини «світового панування» США. 

Проте зазначається, що міжнародна безпека, посилена за рахунок 

«американського лідерства, забезпечить міжнародний мир, безпеку і 

співробітництво перед загрозою глобальних викликів» [303]. 

 Б. Обама, захищаючи оновлені зовнішньополітичні пріоритети США 

від критики з боку так званих «інтервенціоністів і ізоляціоністів», виступив 

28 травня 2014 р. у Вест-Пойнтській військової академії на церемонії з 

нагоди чергового випуску курсантів закладу з доктринальною промовою. У 

цьому контексті Б. Обама особливо підкреслив «винятковість Америки» і 

затребуваність її лідерства на міжнародній арені. США готові 

використовувати військову силу, якщо треба в односторонньому порядку, 
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залежно від необхідності захисту національних інтересів країни або безпеки 

американських громадян і союзників. У цьому контексті Б.Обама відзначав, 

що наразі Сирія перетворилася на розсадник тероризму і заявляв про 

необхідність посилення підтримки поміркованих повстанців [290].  

 В цілому зазначимо, що з великих держав найбільше незадоволення 

Б.Обами викликали Китай і Росія: Китай через територіальні суперечки з 

Японією та країнами Південно-Східної Азії, а Росія через військову агресію 

на Сході України та анексію Крима. На переконання Б. Обами виключно 

завдяки американському лідерству вдалося ефективно і відразу ізолювати 

Росію, накласти санції та протидіяти російській пропаганді. 

        На переконання автора дисертаційного дослідження наступна Стратегія 

національної безпеки 2015 р. ще більше акцентувала увагу на лідерстві США 

в міжнародній системі. Про це свідчить той факт, у своїй передмові до 

Стратегії 44-й президент США Б.Обама заявив, що «Америка повинна бути 

лідером – це незаперечна істина» [287, с.1]. До вищезазначеного слід також 

додати те, що проведений контент-аналіз показав те, що такі категорії, як 

«лідирувати» і «лідерство» дуже часто згадуються в Стратегії національної 

безпеки 2015 р. Кількість згадувань в Стратегії національної безпеки 2015 р. 

дорівнює фактично кількості згадувань категорій, що пов’язані з 

«лідерством» в Стратегії національної безпеки 2010 р. –  94 проти 96. Слід 

також враховувати той факт, що обсяг Стратегі національної безпеки 2015 р. 

значно менший за обсягом [304]. Наступність та схожість обох Стратегій 

національної безпеки 2010 р. та 2015 р. виявляється й наголосі, що залишився 

на багатосторонніх підходах. Зміна акценту від однополярності до багато 

полярності та багатосторонності відбулася з-за послабленя лідерський 

позицій США в світі, а також з усвідомленням того факту, що глобальні 

проблеми сучасності можуть бути подолані лише спільними зусиллями 

світової спільноти  [290; 306].  

 Як зазначає авторитетний американський дослідник С. Честерман, в 

період президенцтва Б. Обами Стратегію глобального лідерства США 
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щонайліпше  можна охарактеризувати як «лідерство в тіні», «лідерство з 

тилу» або «лідерство зі спини» («leadership from behind»). На переконання 

дослідника дана концепція була наявно апробована Сполученими Штатами в 

Лівії. Вона полягала в тому, що, перш за все, США продовжують активне 

вирішення нагальних проблем доби глобалізації. Однак, втручання США має 

здійснюватися в значно більш обмежених масштабах та в основному з метою 

акумуляції наявних ресурсів усіх учасників системи міжнародних відносин 

для подолання кризових явищ та глобальних загроз людству.  При цьому 

мова може йти як про застосування сили, що спостерігалося на прикладі 

Лівії, так і про прийняття певних несилових заходів на приклад посилення 

санкцій проти Російської Федерації чи Ірану [305; 306]. 

Стратегію національної безпеки 2010 р., на погляд фахівців, 

характеризувала «стратегічна стриманість», що була обумовлена 

усвідомленням внутрішньої уразливості США, ослабленої одночасним 

веденням двох великих воєн і фінансово-економічною кризою 2008-2009 рр. 

У документі відкрито згадувалася необхідність «жити за коштами» і 

«скоротити бюджетний дефіцит», що різко контрастувало з відірваними від 

фіскальної реальності доктринальними документами часів адміністрації 

Дж.Буша-молодшого. Усвідомлення вразливості призвело до необхідності 

співпраці з «висхідними центрами впливу XXI ст.», особливо в Азії. 

Стратегія національної безпеки 2015 р. також окреслює «межі» 

американського лідерства і важливість фінансово-економічного та 

технологічної складової в його забезпеченні. Складний вибір між багатьма 

внутрішніми і зовнішньополітичними пріоритетними США якраз і свідчить 

про прагнення «уникати перенапруги зусиль», яка виникає, коли США 

«приймають рішення на основі страху». З цього робиться висновок про 

необхідність так званого «стратегічного терпіння» [287, с. 2], яке є ключовим 

в концепції «стратегічного стримування» [306]. 

 Президент Б. Обама в 2016 р. виступив в конгресі США з сьомою і 

останньою доповіддю про стан становище країни. У виступі він виклав свої 
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плани на останній рік президентства і бачення майбутнього США в 

найближчій перспективі. Зокрема Б. Обама визначив чотири завдання на 

майбутнє: необхідність забезпечення рівних можливостей для всіх в умовах 

швидкоплинної економіки; створення безпечних для майбутнього людства 

технологій; формування такої доктрини безпеки США, яка б не 

перетворювала країну в «світового жандарма», вироблення «політики надії», 

покликаної «пробуджувати краще, а не гірше» в людях. Бути країною-

світовим лідером, за словами Б.Обами, значить «допомагати слабшим і 

бідним» у вирішенні глобальних проблем [307]. 

 Слід зазначити, що загалом адміністрація Б. Обами просувала ідею 

«національного оновлення» для «відновлення американського глобального 

лідерства», що включає в себе військову міць, економічну 

конкурентоспроможність, моральний авторитет, активну участь в 

міжнародно-політичних процесах тощо. Так, у сфері забезпечення безпеки до 

«збереження стратегічної ініціативи», на погляд американських політиків, 

необхідно залучати союзників по НАТО, оскільки Альянс відіграє важливу 

роль щодо присутності США як  в Європі, так і в багатосторонньому процесі 

глобалізації. Фактично НАТО, як наголошується у дисертаційному 

дослідженні Ю.Туміної, залишається єдиним інститутом, який змушує США 

діяти в кооперативних рамках і стримуватися  від проведення односторонніх 

дій. Крім того, розширення НАТО, зазначає авторка, поширюється на 

історично периферійні регіони, які сягають країн Центральної Азії, а через 

середземноморський діалог - країн Північної Африки та Близького Сходу 

таким чином, що вони інтегруються в економічному, стратегічному, 

соціальному, політичному плані в зону «стабільності і демократії» під егідою 

США [308]. 

 Незважаючи на те, що сучасний міжнародна порядок денний як і 

раніше акцентований на використанні державами військової сили як 

об’єктивно пріоритетного засобу забезпечення власної безпеки, культурно-

комунікаційна глобалізація, що зумовлюється економічною 
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взаємозалежністю світу, потенційно зростає і призводить до доповнення 

військових ресурсів невійськовими факторами політичної дії, узагальненими 

в американському понятті «м’яка сила». Сформульоване свого часу 

гарвардським політологом Дж. Найем-молодшим положення про 

ефективність «м’якої сили» у зовнішній політиці держав [309], що 

трансформувалося в подальшому в інтегроване поняття «розумна сила», 

набуло особливої актуальності для діяльності адміністрації Б. Обами, що 

відображало суто американський політичний світогляд і підходи США до 

розуміння специфіки невійськових компонентів зовнішньополітичної 

могутності держави [310]. 

 США і надалі мали намір дотримуватися принципів «розумної сили», 

що, на думку експертів Американського центру стратегічних і міжнародних 

досліджень,  поєднували інструменти як жорсткої, так і м’якої сили [311]. Як 

запевняла колишня держсекретар США Г. Клінтон, «розумна» міць має 

втілюватися в конкретні політичні підходи, яких дотримувалася 

адміністрація Б.Обами. «США, зазначала Г.Клінтон, потрібно модернізувати 

існуючі та створювати нові механізми співпраці з партнерами, прагнути до 

діалогу з тими, хто з ними не згоден, але аж ніяк не на шкоду американським 

принципам. США необхідно використовувати фактор розвитку як основу 

американської могутності, поєднувати цивільні і військові акції в осередках 

конфліктів, спиратися на економічну міць і силу прикладу американського 

способу життєдіяльності» [312].  

Враховуючи , на переконання А.Луценко  США  і надалі відіграватимуть 

важливу роль у світовій політиці. Тому, можна стверджувати, що політика 

США, за президентства Б.Обами «реалізувалася через стратегію 

американського гегемонізму та «м’якого» впливу нового характеру, які були 

спрямовані на домінування американських цінностей та лідерства США у 

системі міжнародних відносин, тобто для підтримки основних принципів 

американської зовнішньої та внутрішньої політики світовою і національною 

спільнотою» [313].   
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На той час стратегія «м’якої сили» США передбачала «увесь спектр 

дипломатичного, економічного, культурного, інноваційного та 

інформаційно-психологічного потенціалу. Водночас, на погляд більшості 

зарубіжних і вітчизняних фахівців, для США найбільш перспективним 

вважалося створення ефективного балансу між «м’якою» і «жорсткою» 

силами, тобто використання інноваційної стратегії «розумної сили» як 

ідеологічного чинника міжнародних впливів» [313].  

 В інтерв’ю Дж. Голдбергу з відомого американського видання 

«Atlantic» Б.Обама розповідав про ключові елементи його підходу до 

зовнішньої політики. Зокрема в контексті військового конфлікту між 

Україною і Росією, президент США зазначив, що «Україна входить до 

списку ключових інтересів Росії, а не США». Відтак, оскільки Україна не 

входить в НАТО, з військової точки зору вона «завжди буде вразливою перед 

Росією», тому «США потрібно гранично чітко пояснювати, в чому полягають 

наші ключові інтереси і за що ми готові воювати». Б. Обама також 

підтвердив позицію демократичних держав, яка виражається в тому, що 

Будапештський меморандум, який у 1994 р. підписали лідери США, Великої 

Британії і Росії, виявився ключовим фактором для прийняття Україною 

рішення про відмову від двох тисяч стратегічних ядерних боєголовок, а 

також стратегічних ракет і бомбардувальників, що стало, на його 

переконання, значним досягненням зовнішньої політики США і політики 

нерозповсюдження ядерної зброї загалом. «Відповідно рішення РФ 

порушити цю угоду вважалося серйозним негативним фактором, який може 

перешкодити іншим країнам відмовитися від зброї масового ураження» 

[314]. 

Зауважимо, що адміністрація Б. Обами рідко згадувала про 

Будапештський меморандум, однак саме тогочасний президент США 

відповів в своєму інтерв’ю на питання, «чому Україна так важлива для 

Сполучених Штатів Америки». Водночас аргумент щодо надання Україні 

зброї, підкреслював екс-посол США в Україні С.Пайфер, могла б призвести 
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до зіткнення між США і Росією, що викликало стурбованість  Б.Обами про 

подальшу ескалацію конфлікту і порушення міжнародно-правового порядку 

[315]. 

 Було також підтверджено, що «США готові продовжити надавати 

Україні політичну підтримку і разом з ЄС  додаткову фінансову і військову 

допомогу за умови, що Україна прискорить реформи і боротьбу з корупцією. 

Відносно проблеми з корупцією Б.Обама в інтерв’ю підкреслив, що він є 

одним із співавторів доповіді «Збереження незалежності України, 

протистояння російської агресії: що США і НАТО зобов’язані зробити» 

[316]. У документі зокрема говорится також і про «надання Україні 

додаткової військової допомоги, в тому числі легкої протитанкової зброї та 

про відмову у наданні летальних озброєнь або зброї масового ураження, 

оскільки США найбільше побоюються ескалації, яка виражається в тому, що 

Російська Федерація може піти на серйозне загострення конфлікту. Однак, 

жоден з авторів доповіді «не пропонував відправити американських солдатів 

воювати в Україну і навіть не пропонував надати їй ультрасучасну зброю» 

[314]. 

  Важливим елементом в стратегії глобального лідерства США за 

президентства Б.Обами було інформаційне лідерство, що включає протидію 

інформаційним атакам і втручанню в електронні мережі країни. З метою 

захисту інформаційних мереж Сполучених Штатів Америки застосувалася 

низка важливих соціально-економічних та військово-політичних заходів та 

спеціально розроблених програм і операцій для захисту власної 

інформаційної безпеки. Важливого значення надавалося впровадженню 

новітніх технологій із захисту інформаційних мереж США, протиборству з 

хакерськими атаками та втручанню у політичні, а також у соціально-

економічні процеси США [317]. 

 Слід зауважити, що поява і динамічний розвиток глобальних 

інформаційних мереж, заснованих на передових електронних технологіях, 

уможливили використання їхнього потенціалу у вирішенні різного роду 



127 

 

державних завдань США. Одночасно зростання залежності США від 

інформаційних ресурсів та інформаційних систем і пов’язана з цим 

вразливість інформаційної інфраструктури стали створювати широкий 

спектр загроз для національної безпеки держави. Так, на початку XXI ст. у 

США налічувалося понад сорок спеціально створених організацій, які брали 

участь в інформаційному протиборстві [306]. 

 Фактично, на наш погляд, значний прорив науки в розвитку нових 

перспективних технологій зумовив інформаційну перевагу США в збройних 

конфліктах. Поява концепції інформаційної переваги, зазначається у 

численних дослідженнях, сприяла «революції у військовій справі», під якою 

американські розробники стали розуміти практичну реалізацію досягнень 

технічного прогресу на основі нових концепцій, доктрин та вдосконалення 

організації збройних сил. Тобто, новітні технології призвели до розширення 

конфліктів від традиційного «поля бою» до театру воєнних дій з 

використанням комп’ютерних мереж, електронних баз даних та телевізійних 

комунікацій [318]. 

 У наукових розвідках стверджується, що підходи до стратегії 

глобального лідерства США за президентства Б.Обами передусім стосуються 

відносин США з ЄС у сфері міжнародної безпеки. У цьому контексті дії 

США були спрямовані на збереження і зміцнення лідерства у спільній 

діяльності з союзниками щодо підтримки миру і безпеки та залученні 

європейських ресурсів до реалізації масштабних американських ініціатив. 

Найважливішими стратегічними орієнтирами США в трансатлантичних 

відносинах за президентства Б. Обами стали зміцнення союзницьких 

відносин у сфері колективної оборони, доповнення американського 

військового потенціалу ресурсами країн НАТО і ЄС, зниження 

американських витрат на підтримку європейської та міжнародної безпеки, 

закріплення впливу в країнах Центральної і Східної Європи, розширення 

обсягів завдань і традиційної «зони відповідальності» НАТО [287].  
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В цьому контексті варто зазначити, що основу трансатлантичної 

співпраці за президентства Б.Обами становила спільність ціннісних 

орієнтирів, стратегічних інтересів і відповідальності за питання безпеки між 

США та їх європейськими союзниками. Разом з тим об’єктивні внутрішні 

чинники і зовнішні обставини перешкоджали ефективній реалізації 

європейського вектора зовнішньополітичної стратегії США, призводили до 

наростання протиріч щодо ролі багатосторонніх інституцій та правомірності 

застосування військової сили, загострювали військово-політичне 

суперництво і розбіжності в економічній сфері [287].  

 Таким чином, дослідження стратегії лідерства США за президентства 

44-го президента Б.Обами виявило ідейно-політичну спадкоємність 

зовнішньої політики Дж.Буша-молодшого і тогочасного американського 

лідера більш прагматичного у рішеннях щодо зовнішньої політики і безпеки. 

Розбіжності стосувалися ключових підходів і перенесення акцентів на 

багатосторонню дипломатію, що призвело до полеміки між прихильниками 

«гегемоністської» (обмежене залучення) і «лідерської» (широке залучення) 

моделей участі США і європейських країн у забезпеченні міжнародної 

безпеки [306]. 

 На той час стратегія національної безпеки 2015 р. зобов’язувала США 

«захищати і відстоювати свої національні інтереси за рахунок сильного і 

стійкого лідерства. У ній було викладено принципи та пріоритети щодо 

використання американської сили і впливу в світі, висунуто модель 

американського лідерства, що заснована на економічних і технологічних 

перевагах і цінностях американської нації, підтверджено відданість США 

своїм союзникам і заявлено про готовність стримувати і активно протидіяти 

можливим супротивникам. У стратегії йдеться про роль американського 

лідерства у межах заснованого на правилах міжнародного порядку, який 

ефективно реалізується, коли повноваженнями і владою наділяються 

громадяни, відповідальні держави, а також чинні регіональні та міжнародні 

організації. За своїм потенціалом, наголошувалося у документі, США 
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перевершують всі інші країни, оскільки ключовим елементом сили США є 

єдність і впевненість в тому, що американське лідерство залишиться 

«непорушним», що дозволяє Америці адаптуватися і відновлюватися після 

певних труднощів [287]. 

 Однак стратегія лідерства США президента Б.Обами піддавалася все 

більшій критиці з огляду на спроби одноосібно вирішувати глобальні 

військові, економічні та ідейно-політичні проблеми, які викликали 

«перенапругу» сил Америки і втрату домінуючої ролі в глобалізаційних 

процесах. Крім інтеграційної складової, в умовах глобалізації став чітко 

проявлятися дезінтеграційний вектор – регіоналізація світової економіки і 

політики, виникла потенційна загроза для лідерства США в світовій 

економіці. Американські політологи запропонували нове бачення стратегії 

глобального лідерства: оголосити світ «безполюсним» і, взявши під контроль 

ключові з ресурсної та стратегічної точки зору регіони планети, фактично 

повернути США важелі глобального управління. Як підкреслювали експерти,  

основне питання торкалось необхідності лідерства США в системі 

міжнародних відносин та міжнародному порядку, що формується. США 

намагалися консолідувати зуссиля світової спільноти проти міжнародного 

тероризму та глобальних проблем. Б. Обама намагался вирішувати нагальні 

світові проблеми за допомогою усіх учасників міжнародної системи. 

Пріоритетом 44-го президента США було вдосконалення сприйнятт 

американського лідерства іншими акторами [289]. 

На авторський погляд, президентські стратегії світового лідерства 

Сполучених Штатів Америки перш за все свідчать про те, що успіх держави в 

глобалізаційних процесах визначається не якоюсь однією складовою цього 

процесу – економікою, торгівлею, контролем над фінансовими, 

інформаційними потоками та природними ресурсами, управлінням 

демографічними процесами або можливостями військової сили, оскільки 

США, як і інші світові лідери, стоять перед вибором: або чергова глобальна 

стратегія на базі власних інтересів і цінностей, або національна стратегія як 
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частина глобалізаційної стратегії (стратегії глобалізації), спрямованої на 

вирішення загальносвітових проблем.  

 

 

Висновки до  Розділу 2 

 

 На час правління адміністрації Дж. Буша-старшого (1989-1992 рр.) і 

першої адміністрації Б. Клінтона (1993-1996 рр.) сформувалися уявлення про 

те, що в «холодній війні» США перемогли не тільки як держава, але й як 

носій певної системи цінностей: індивідуалізму, релігії, свободи 

підприємництва, що лежить в основі ліберальної ринкової економіки, а також 

принципів політичної демократії. Утвердження американського лідерства 

подавалося як необхідна противага експансії СРСР, що загрожував свободі і 

безпеці у всьому світі. Відтак учасники міжнародної системи мали б 

об’єднатися на «єдиному фундаменті», яким виявилися «Стратегії 

постстримування», що були презентовані документами 1991-1993 рр.  

 Завершення «холодної війни» і зникнення глобальної загрози 

послабили позиції неоконсерваторів, які прийшли в США до влади у 1993 р. 

У цьому контексті аналіз зовнішньополітичної стратегії адміністрацій 

Б.Клінтона засвідчив, що за його президентства силове врегулювання або 

прагнення до гегемонії було ліберальним і було реалізовано у Стратегії 

національної безпеки США у 1994, 1995 і 1996 рр. «Стратегія залучення в 

міжнародні справи і поширення демократії в світі», зводилася до положень, 

що взаємно доповнювали один одного і стосувалися посилення безпеки з 

опорою на боєздатність збройних сил. Значна увага приділялася 

економічному зростанню США і зміцненню демократії за кордоном. 

 Наявні концепції лідерства США 1990-рр. виходили з емпіричних 

передумов і слугували відповіддю на виклики часу, що виявлялося в зміні 

глобального порядку денного. В основі ліберально-консервативної концепції 

лідерства або «ліберальної гегемонії» закладено ідеї гегемонії. В цілому вони 
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оформлені в ліберальних термінах, ідеї американської «винятковості і 

месіанства» були замінені ідеями «поширення демократії» та «ринкової 

економіки» за американським зразком. 

 Нова зовнішньополітична концепція глобального лідерства була 

узагальнена Б. Клінтоном у травні 1997 р. у доповіді про стратегію 

національної безпеки в XXI в. Тоді пропонувався перехід від зусиль з 

вирішення конкретних проблем до цілісного моделювання системи 

міжнародних відносин, яка блокує виникнення  глобальних «загроз», таких 

як тероризм, нелегальна торгівля наркотиками і зброєю тощо. Під час 

другого президентського терміну Б. Клінтона було використано такі 

стратегії, як «вибіркове залучення» і «узгоджена безпека» 

Концепція «вибіркового залученння» розроблялася представниками 

школи політичного реалізму  такими, як Р. Арт, Р.Бетс, К. Волтс, Б. Позен, 

У.Мейнс, Р. Стіл, Дж. Чейс. Серед важливих національних інтересів вони 

виокремлювали поширення демократії та захист прав людини, однак вважали 

невиправданим для цього пряме втручання США у врегулювання збройних 

конфліктів. Вважалося, що згідно з концепцією «вибіркового залучення» 

військовий бюджет має зберегатися на рівні біполярного протистояння з 

метою  ефективного забезпечення одночасно двох великих регіональних воєн 

в різних регіонах світу.  

  Концепція «узгодженої безпеки», представлена ліберальною школою 

(М. Дойл, Д. Лейк, Б. Рассет, К. Лен тощо) логічно вписувалася в процес 

формування зовнішньополітичної стратегії забезпечення національних 

інтересів США в нових історичних умовах, зв’язавши воєдино три поняття: 

«національна безпека», «залучення» і «розширення» по всьому світу 

ринкової економіки і демократичних цінностей. Концепція «узгодженої 

безпеки» мала на увазі збереження переваги США над іншими учасниками 

міжнародної системи, а також військово-стратегічного потенціалу для 

забезпечення світової безпеки та сталого розвитку.   
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 Центральне місце у концептуальному вимірі стратегії глобального 

лідерства США за президентства Дж. Буша-молодшого займала концепція 

«жорсткої» гегемонії США. Стратегія безпеки 2002 р. основною метою 

визначала збереження миру шляхом «боротьби з тероризмом і тиранією». У 

документі 2002 р. основним було положення про нанесення превентивного 

удару проти терористів. Продовжувалася стратегія констатацією 

безпрецедентних можливостей США щодо закладання основ майбутнього 

миру через поширення лібералізму і демократії як чинників формування 

міжнародного порядку.  

Стратегія національної безпеки США 2006 р., виявилася певним звітом 

результатів попередньої стратегії. Вона зокрема визначала головні 

пріоритети у національній безпековій стратегії США згідно з новими 

реаліями у міжнародному середовищі. Однак експертами констатується 

перебільшення досягнень та успіхів у військових операціях США в 

Аганістані та Іраку. В Стратегії національної безпеки 2006 р. 

наголошувалась, що США стикнулися з низкою проблем, однак завдяки 

вірному зовнішньополітичному курсу та стратегії змогли їх подолати, що 

свідчить про реальні лідерські позиції країни у пост біполярній системі 

міжнародних відносин. 

Б. Обама відмовився від ідеї гегемонії американського лідерства, яка 

протягом значного проміжку часу визначала роль США в світі. Б. Обама 

суттєво переглянув глобальні зобов’язання США. Констатується певна 

декларативна риторика в програмних виступах Б.Обами, а також в Стратегії 

національної безпеки 2010 р., 2015 р. Б. Обама в цілому намагався 

кардинально змінити політику світового лідерства США відповідно до 

новітньої концепції «розумної сили». В цілому концепція «розумної сили» 

2009 р. передбачала те, що вплив і сила США у світі мають починатися з 

кардинального оновлення всередині країни. Б. Обама намагався включити в 

стратегію національної безпеки важливі соціально-економічні пріоритети – 
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економічний розвиток, доступна та якісна освіта, а також вдосконалення 

системи охорони здоров’я, розвиток новітніх технологій тощо. 

 Стратегії національної безпеки 2010 р. та 2015 р. позиціонувалися як 

радикальна відмінність від спадщини Дж.Буша-молодшого, який керувався 

однополярним баченням світу і односторонніми підходами до міжнародної 

взаємодії. Наступність щодо Стратегії національної безпеки 2010 р. 

проявлялася  в збереженні акценту на багатосторонні підходи, а також в 

усвідомленні обмеженості можливостей американського лідерства. Хоча 

одночасно підкреслювалося, що у взаємозалежному світі глобальні проблеми 

не можуть вирішуватися без участі США. Однак спроби одноосібно 

вирішувати глобальні військові та політичні проблеми стали причиною 

«перенапруги» сил США і певної втрати ними домінуючої ролі в 

глобалізаційних процесах.  

Дослідження промов 44-го президента США Б. Обами до Конгресу 

(2012-2015 рр.) є показником того, що США і надалі залишаються 

найвпливовішою державою в межах усієї системи міжнародних відносин, що 

здатна вирішувати глобальні проблеми сталого розвитку людства, захищати 

світову стабільність, допомогати іншим державам ставати на шлях 

демократичного розвитку та ринкової економіки.  Відтак, Б.Обама 

неодноразово обгрунтовува не тільки необхідність у лідерстві США для всієї 

світової спільноти, але й активно пропагував збереження та посилення 

американського лідерства в світі.    
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РОЗДІЛ 3  

ПРОГНОСТИЧНИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США  

В ХХІ СТ. 

 

3.1. Чинники та глобальні тенденції лідерства США у ХХІ ст. 

 

 Після руйнування біполярності міжнародної системи дискусії про 

міжнародний порядок зосереджуються на таких питаннях, як структурування 

взаємодії між провідними світовими державами у вирішенні глобальних і 

макрорегіональних проблем, кількість і статус великих держав, враховуючи 

їх роль в порівнянні з недержавними учасниками міжнародних відносин. 

Окремого значення набула проблема лідерства в сучасних умовах, коли 

США оголосили себе глобальним лідером на довгострокову перспективу з 

огляду на те, що уникнення великої війни відбулося завдяки міжнародній 

політиці держави в другій половині XX ст. Як зазначав Б.Обама, 

американську політику підтримують держави-члени НАТО і ЄС, а також 

країни - кандидати в НАТО і ЄС. Відтак Північноатлантичний альянс та 

Європейський Союз загалом також претендують на порядкоутворюючу роль 

і статус глобальних регуляторних інститутів, які консолідують лідерську 

діяльність США [319]. 

З точки зору світової історії період формування сучасної міжнародної 

системи є досить коротким, але якщо подивитися на сучасний стан 

міжнародних відносин, то цей порівняно короткий період постає в якості 

важливого етапу, в рамках якого здійснилися події, що мали ознаки 

глобальних трансформацій. Вони мали істотне значення як для окремих країн 

і регіонів, так і для міжнародного порядку в цілому. Водночас на 

експертному та політичному рівнях існують суттєві розбіжності шодо 

розуміння сутнісних характеристик сучасного міжнародного порядку, тому 

інтелектуальні еліти держав, які мають потужні наукові школи міжнародних 

досліджень, представляють його у категоріях, що відповідають інтересам 
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провладного політикуму. Наразі вважаємо за необхідне виокремити та 

проаналізувати ключові чинники домінування США в сучасній системі 

міжнародних відносин та міжнародному порядку, що формується.  

Гегемонія, як вважає російська дослідниця Т. Шаклеїна є складанням 

двох основ – «впливу і верховенства, що переходить в панування з 

неминучими елементами диктату і / або придушення незгодних». Згідно з її 

баченням, лідерство передбачає наявність спільних інтересів у лідера і його 

послідовників, добровільне визнання ними його авторитету, відсутність 

прямого придушення лідером тих, хто не входить в сферу його впливу. Таке 

трактування гегемонії і лідерства, на думку Т.Шаклеїної, є умовним, оскільки 

дослідниця тлумачить гегемонію як лідерство, що змушує визнавати лідера і 

протидіяти супротивникам лідерства в тому числі силовими методами». На 

позицію гегемона впливають як об’єктивні чинники (досягнення в економіці, 

політиці, військовій сфері; міжнародний авторитет і роль в провідних 

міжнародних організаціях тощо), так і суб’єктивні чинники (вибір,  

зроблений самою державою, елітою, суспільством) на користь гегемонії як 

стратегії держави [320]. 

Натомість у публікації Р.Кеохейна йдеться про те, що у випадку зі 

Сполученими Штатами до вибору на користь гегемонії підштовхували як 

успіхи у всіх сферах життєдіяльності держави, так і «стан інтелектуального 

ресурсу» американського політикуму і суспільства, які підтримали стратегію 

глобального лідерства. Саме в той час стали популярними ідеї 

«американської імперії демократичного типу» і «ліберальної гегемонії». 

Вважається, що США змагаються за «лідерство», хоча американська 

політика за змістом і методами, як вважала Т. Шаклеїна, «відповідала 

характеристикам типового «гегемона», оскільки елемент примусу в ній 

ставав більш явним».  

Із завершенням ери «холодної війни», підкреслював Р.Кеохейн, 

об’єктивно перемогли американська модель розвитку та неоліберальні 

цінності, зросла роль військового чинника і тенденція до ігнорування позицій 
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міжнародних організацій. Найважливішим чинником, який міг би 

«оформити» лідерство США, на думку політолога, стало б визнання з боку 

провідних держав системи міжнародних відносин і більшої частини країн 

світової спільноти, тобто значна частина країн світу повинна була не просто 

визнати провідну роль США, але й погодитися «слідувати» за лідером у 

міжнародно-політичній діяльності. Однак реалізація американського плану 

перетворення міжнародної системи зумовило проблеми, які ускладнили 

відносини  США з рештою світу [321]. 

Окремої уваги, на авторську думку, потребує розгляд чинника 

військової могутності США. Так, після завершення «холодної війни» і 

розпаду СРСР Сполучені Штати лише незначно зменшили військові витрати: 

у першій половині 1990-х рр. військовий бюджет США був зменшений з 310 

млрд дол до 260 млрд дол, але до кінця 90-х рр. знову намітилася тенденція 

повернення до його колишніх обсягів. Фактично у 1998 р. був передбачений 

військовий бюджет в 270 млрд дол, в 1999 р. - військові витрати були 

збільшені ще на 25 млрд дол. У 1990-ті рр. США зберегли свою військову 

присутність в Європі (Німеччина) і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

(Японія і Республіка Корея), нічого не відбулося згортання участі у 

діяльності НАТО (7,5 млн. військовослужбовців) тощо. Чисельність ЗС США 

в Європі і країнах Азії становила в 1990-і рр. (після регіонального 

скорочення американських збройних сил за програмою, затвердженою 

Дж.Бушем-старшим) по 100 тисяч військовослужбовців. Наразі 25 тисяч 

американських військовиків базуються на Близькому Сході, 25 тисяч у 

Боснії. У стані постійної бойової готовності перебувають 12 авіаносних груп, 

які патрулюють Перську затоку, Середземне море, Атлантичний і Тихий 

океани. У 1997 р. США витратили на військові цілі 76 млрд дол, що 

перевищує військовий бюджет кожної  держави світу. Витрати США на 

дослідження і створення нових зразків військової техніки становлять більш 

ніж 36 млрд дол в той час як європейські учасники НАТО разом узяті 

витрачають на ці ж цілі 11,2 млрд дол [322, c.768-770]. 
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Важливим фактором, який заслуговує на окрему увагу, є економічна 

міць США. Дослідники підкреслюють, що після семи років безперервного 

економічного зростання валовий національний продукт США до кінця 1990-х 

рр. склав більше 8 трлн дол, на другому місці  був ВВП Японії - 4,3 трлн дол; 

на третьому – Китаю – 3,8 трлн дол; на четвертому – Німеччини – 2,2 трлн 

дол; ВВП Росії складав лише 0,5 трлн дол. Економічний статус США багато в 

чому пояснює асиметричність відносин країни з усіма іншими державами 

світу. Крім того, США входять в найважливіші економічні союзи. 

Північноамериканська асоціація вільної торгівлі – НАФТА забезпечує їх 

економічне домінування в Західній півкулі, АТЕС – в АТР тощо. На тлі 

економічних досягнень США, Китаю, Японії очевидним є другорядне місце 

пострадянської Росії в новому міжнародному порядку, що формується [323].   

Аналізуючи економічний чинник лідерства США в світі на даному 

етапі історичного розвитку, фахівці наголошують, що варто відзначити 

численні зміни зовнішньої політики з приходом до влади республіканської 

адміністрації Д.Трампа. Так, вважається, що хаотична політика адміністрації 

теперішнього президента США підриває довіру до долара як світової валюти. 

Після інавгурації у Д. Трампа виникли розбіжності з багатьма європейськими 

урядами, включаючи союзників – Австралію і Німеччину, не кажучи вже про 

ескалацію напруги з Північною Кореєю.  

Як зазначав Б.Коен, надійність долара не піддавалася настільки 

великому сумніву з часів Другої світової війни, навіть у післявоєнний період 

значні і добре розвинені фінансові ринки США забезпечували рівень 

ліквідності, що не мав аналогів в світі. А оскільки США були панівною 

військовою державою, вони могли забезпечити долару ще й геополітичну 

безпеку. Жодна країна, підкреслював політолог, не мала кращих позицій, 

щоб запропонувати надійні і гнучкі активи інвестиційного рівня в масштабах, 

які були потрібні для глобальної фінансової системи [324]. 

Проте у 2007 р. на ринку нерухомості США відбулася іпотечна криза, 

яка спричинила глобальну фінансову кризу і просідання глобальної 
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економіки. Водночас на американському ринку відбувся значний приплив 

капіталу, що дозволило Федеральному резерву США і міністерству фінансів 

здійснювати антикризові заходи. Тільки за три останні місяці 2008 р. обсяг 

чистих покупок американських активів досяг  500 млрд дол, що було в три 

рази більше, ніж за попередні дев’ять місяців, що забезпечило зміцнення 

долара. Ринок казначейських облігацій США виявився одним з небагатьох 

фінансових сегментів, який продовжував стабільно працювати. І навіть після 

того як агентство «Standard & Poor’s» знизило кредитний рейтинг цінних 

паперів американського казначейства, що було викликано коротким 

перебоями в роботі уряду США в середині 2011 р, зовнішні інвестори 

продовжували купувати долари. Підвищення попиту на долар в ті роки, на 

погляд Б.Коена, «можна пояснити, перш за все, простим страхом – ніхто не 

знав, наскільки погано йтимуть справи» [324].  

У дослідженнях констатується, що протягом 2017 р. світові ринки 

продемонстрували недовіру до діяльності президентської адміністрації 

Д.Трампа. Ризик кризи долара здавався мінімальним в перші кілька тижнів 

після перемоги Д. Трампа на виборах в листопаді 2016 р., більш того, до 

кінця 2016 р. через приплив капіталу курс долара зріс до рівнів, що не 

спостерігалися вже більше десятиліття.Такий процес було викликано 

очікуваннями великомасштабного дерегулювання, зниження податків, а 

також бюджетних стимулів у вигляді інфраструктурних витрат і збільшення 

фінансування армії США. Темпи економічного зростання, як вважали 

інвестори, мати зростати, оскільки стабільність долара в якості інструменту 

заощаджень є привілеєм США, що дає можливість забезпечувати виконання 

численних зобов’язань держави у сфері безпеки по всьому світу, а також 

фінансувати торговельний і бюджетний дефіцит країни [324]. 

Отже,  детальний розгляд основних чинників і підстав для лідерства 

США в XXI ст., а також їх вплив на стабільність сучасної міжнародної 

системи свідчить, що перспективи розвитку міжнародної системи 

знаходяться в центрі уваги багатьох дослідників, представляючи собою 
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актуальну проблему сучасної теорії міжнародних відносин. При цьому, 

йдеться у дослідженні В.Пфаффа «Питання гегемонії», в сучасній науці 

поширене «розуміння гегемонії, з одного боку, як матеріального домінування 

і панування однієї держави над іншими, що забезпечується перш за все 

інструментами примусу, на відміну від лідерства, що випливає з потенціалу 

переконання і мобілізації союзників, а з іншого – як здатності держави-лідера 

формулювати правила міжнародної поведінки і забезпечувати їх 

дотримання». Як наслідок, вчені, які дотримуються реалістських поглядів на 

міжнародну політику, абсолютизують об’єктивні, «матеріальні» аспекти 

цього феномена, в той час як дослідники ліберального і конструктивістського 

напрямків зосереджують свою увагу на вивченні ролі «ідеаціональних» 

(ideational) чинників, що породжує методологічні суперечності і ускладнює 

комплексне вивчення чинників стабільності і динаміки трансформації 

сучасної міжнародної системи [325]. 

Розглянувши основні чинники і обґрунтування лідерства США в 

сучасній міжнародній системі, проаналізуємо основні тенденції та тренди 

щодо збереження лідерства США в новому міжнародному порядку, який 

формується. Для визначення ключових тенденцій лідерства США у ХХІ ст. 

звернемося до прогнозних оцінок фахівців. Так, у науковому дослідженні 

корпорації RAND «Глобальні тенденції 2030. Альтернативні світи» були 

визначені ключові аспекти евентуального лідерства США в ХХI ст., в яких 

робиться основний акцент на ролі США в міжнародному порядку, що 

формується, хоча у попередніх дослідженнях особливо підкреслювалася 

гіпотетичність домінуючого становища США в світі з огляду на негативні 

передумови для такого прогнозу. З наявних прогнозів в цілому неможливо 

чітко уявити, яку саме роль відіграватимуть США протягом наступних 15-20 

рр., і чи будуть США здатні співпрацювати з новими партнерами в 

міжнародному порядку, що формується. Водночас підкреслюється, що 

незважаючи на те, що рівень міжнародної співпраці США може дещо 
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знизитися, значення і вплив Америки на процеси трансформації системи 

міжнародних відносин залишатиметься істотним. 

Передбачається, що США в основних сферах (військова сфера, 

економіка, наука) до 2030 р. залишаться «першими серед рівних» в числі 

великих держав, що обгрунтовується низкою причин. Серед них особливо 

виділяються: значні фінансово-матеріальні ресурси, військова міць, розвиток 

нових технологій, значна територія, а також традиційна роль світового 

лідера, яка, крім економічної ваги, забезпечувалася демонстрацією як 

«жорсткої», так і «м’якої» і «розумної» сили. Проте констатується, що умови 

і обставини, в яких діятиме США як глобальна сила, кардинально зміняться 

[326]. 

Згідно з аналітичними прогнозами, в середньостроковій перспективі 

очікуються серйозні зміни в позиціях тих чи інших цивілізацій та їх впливу 

на систему міжнародних відносин і формування міжнародного порядку, що 

підтверджується кількісними оцінками. Інше значення мають довгострокові 

прогнози або тенденції, що формуються в середньостроковій перспективі, 

зародження деяких важливих трендів і глобальних змін, які не піддаються 

екстраполяції. Саме така тенденція виявляється в даний час в політиці КНР, 

яку фахівці називають «двостороннім співробітництвом, з усіма, що 

виявляється у бездовгострокових зобов’язаннях», без усіляких союзів, що 

передбачають прийняття певних зобов’язань. Зазначається, що це є 

важливим, наприклад, для правильного розуміння майбутньої конфігурації 

сил і місця КНР в міжнародному порядку, що формується [326]. 

Евентуальна конфігурація міжнародної розстановки сил після 2020 рр., 

на сьогодні, виглядає таким чином, що в ній можуть вестися суперечки про 

те, які відносини будуть між макрохристиянською та китайською 

цивілізаціями – партнерські або ворожі. Роль російської локальної 

цивілізації, як правило, розглядається в якості союзника КНР або США, що 

«схиляє чашу терезів протиборства» на одну або іншу сторону. Тим часом 

КНР може вибрати альтернативну світовій моделі взаємовідносин, яка 
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будуватиметься на «рівновіддаленості» або «рівнонаближеності» з усіма 

цивілізаціями і країнами, позиціонуючи КНР в центрі цієї моделі. Не 

випадково, КНР принципово вибудовує, систему двосторонніх, а не 

багатосторонніх відносин, інвестує в транспортні коридори, а також уникає 

стратегічних військово-політичних союзів. У «набір» двосторонніх зустрічей 

і контактів керівництва КНР входять всі країни і регіони. Не випадково і те, 

що обсяг торгівлі КНР виглядає дуже збалансовано з усіма центрами сили. 

Таким чином, КНР планомірно створює «паралельну реальність» в світі, яка 

існує незалежно від країн-лідерів, таких, як США, ЄС, Японія, які 

визначають напрямок трансформації міжнародної системи і міжнародного 

порядку, а також міжнародних фінансових структур [326].  

І в тих випадках, коли ця реальність потребує захисту, йдеться у 

доповіді, КНР готова діяти впевнено і жорстко відстоювати свої інтереси. 

Міжнародні організації, створені без участі США і західних країн, такі як 

ШОС, БРІКС тощо, перехід на розрахунки в юанях, які вже сьогодні 

практикуються, на основі прямої взаємної конвертації з Японією, Гонконгом, 

Макао, країнами АСЕАН, Великою Британією, створення під керівництвом 

КНР численних зон вільної торгівлі по всьому світові, формування 

незалежної від МВФ і США міжнародної фінансової системи – банки в Азії і 

банк БРІКС – все це кроки, що можуть призвести до побудови «паралельної 

реальності», в якій КНР відводиться головна роль [327].   

Можна зазначити, що певною паралельною реальністю є створений 

кілька років тому форум КНР, що успішно співпрацює з країнами 

Центральної і Східної Європи незалежно від інститутів Європейського 

Союзу. Як наголошується у дослідженні Б.Чжана, Пекін практично почав 

активно налагоджувати двосторонні економічні зв’язки з проблемними 

європейськими країнами (країни Центральної, Східної та Південної Європи), 

залучаючи їх у свою економічну зону. А на початку другого десятиліття ХХІ 

ст. Китай перейшов до формування так званого субрегіонального формату 

співпраці, створивши незалежний від відносин з Брюсселем форум Китай – 
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країни ЦСЄ з представництвами країн-учасниць у Пекіні. Загалом 

констатується, що цивілізаційний підхід в стратегічному прогнозі 

майбутнього сценарію розвитку міжнародних відносин є основним. Відтак 

підстави вважати, що значення протиборства локальних цивілізацій в 

міжнародній політиці XXI ст. буде стрімко зростати, і саме на їх основі 

формуватимуться майбутні центри сили і міжнародні коаліції, що пов’язано з 

двома основними причинами. По-перше, з висуненням на перше місце 

системи цінностей, що характерні для цивілізацій, а не держав, а по-друге, зі 

збігом цього циклу з черговою зміною технологічних укладів. Важливо, що 

як з першої групи, так і другої групи причин основні протиріччя 

переносяться в міжцивілізаційну площину [328, c.101]. 

Аналізуючи тенденції та прогнози щодо лідерства США у видимій 

перспективі,  вважаємо за необхідне навести думку члена комітету в Сенаті 

Т.Кейна, який вважає, що обрання Д. Трампа є продовженням щонайменше 

однієї тенденції, що спостерігається з моменту розпаду СРСР. Близько 

сорока років після Другої світової війни у США була дуже чітка концепція 

зовнішньої політики, що користувалася підтримкою обох партій. Відповідно 

до цієї концепції, «Доктрини Трумена», міжнародна система була 

біполярною, оскільки її рамках змагалися два блоки: соціалістичний і 

капіталістичний. Однак після розпаду СРСР в 1991 р. біполярний блок 

втратив свою життєздатність. Незважаючи на те, що ця стратегія, як і раніше 

в чомусь визначає політичний курс США, жодній з наступних американських 

адміністрацій не вдалося виробити всеосяжну концепцію, яка могла б її 

замінити [329]. 

 Погляди Д. Трампа на торгівлю і роль міжнародних організацій, 

зауважує Т.Кейн, значно відрізняються від переконань президентів Б. Обами, 

Дж. Буша-молодшого і Б. Клінтона. Так, Д. Трамп, на думку сенатора, 

віддаватиме перевагу короткостроковим економічним вигодам на шкоду 

безпеці і правам людини. Однак, як і його попередники, «Д. Трамп, ймовірно, 

проводитиме реакційний зовнішньополітичний курс без чіткого або хоча б 
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довгострокового стратегічного бачення, яким міг би поділитися з Конгресом 

або з американським народом. У такого підходу є свої переваги, вважає 

Т.Кейн, тому що «теоретично можна уникнути грубих промахів і непотрібної 

ескалації». Водночас ризики переважують уявні переваги, тому як США, так 

і міжнародній системі потрібна нова версія «Доктрини Трумена», що 

відповідатиме умовам ХХІ ст. – стійка стратегія національної безпеки, 

орієнтована на активні дії, яка задаватиме орієнтири для адміністрації і її 

прихильників. В умовах, коли такі країни, як РФ, намагаються підірвати 

демократичні інститути інших країн, світ потребує нової кампанії по 

мирному, але активному просуванню демократичних цінностей. США, 

йдеться у публікації Т.Кейна, найкраще підходить на роль лідера цієї 

кампанії, і небажання очолити її негативно відіб’ється як на самих США, так 

і на всій світовій спільноті [329].  

Незважаючи на всі недоліки «Доктрини Трумена», у США всі ці роки 

принаймні були стратегія і програма, які визначали військову концепцію 

країни, її бюджет, дипломатію, питання надання гуманітарної допомоги і 

участі в діяльності міжнародних організацій, що вплинули на різні 

внутрішньополітичні ініціативи. Якщо судити за її ж критеріями, доктрина 

була успішно реалізована: США домінували в міжнародній системі протягом 

всієї другої половини ХХ ст., а конкуренції не витримав СРСР, який в 

кінцевому рахунку розпався. Однак після цього США виявили, що їх 

зовнішня політика втратила своє основне значення, і її довелося обмежити 

практичним ситуативним підходом, який реалізувався країною ще до Другої 

світової війни. У цьому контексті необхідно зважати на існування 

обережного прагматизму в міжнародних відносинах. Зокрема, адміністрація 

Дж. Буша-старшого продемонструвала переваги цього підходу в 1990-1991 

рр., коли, витіснивши іракців з Кувейту, утрималася від повалення режиму 

С.Хусейна. Прагматизм, що не ґрунтується на будь-якій доктрині, також 

притаманний американській ментальності. Підхід Д. Трампа, що грунтується 

на розробці оперативних планів при відсутності стратегії, цілком може 
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допомогти країні уникнути неправильної поведінки у міжнародній взаємодії. 

Але, якщо США продовжуватимуть дану політику, зауважує Т.Кейн, то 

держава втратить можливість зміцнити своє лідерство і викличе 

нестабільність міжнародної системи, в якій США передусім розглядаються в 

ролі лідера [329]. 

Відомий американський аналітик Т. Карпентер наголошує на наявності 

провокаційного елементу в політиці США і їх союзників по НАТО, що 

проводиться відносно РФ. Саме численні непродумані дії з боку урядів США 

і країн-членів НАТО зіпсували відносини з РФ, а в останні роки правління 

адміністрації Б. Обами вони привели до початку нової холодної війни. При 

адміністрації Д. Трампа ситуація лише погіршилася, і, крім того, виникла 

загроза перетворення холодної війни в гарячу [376]. 

Низка аналітиків відзначають, що незважаючи на безліч відмінностей 

між минулою і нинішньою холодною війною нова холодна війна може 

перетвориться в нову світову війну. Так, С. Коен, що згадувався раніше, 

небезпідставно вважає, що нова холодна війна є в деяких відношеннях більш 

небезпечною, ніж її попередниця. На переконання С. Коена, «дві з цих нових 

небезпек були наочно продемонстровані 25 листопада 2018, коли російські 

військові атакували і захопили кілька невеликих військових кораблів України 

в спірних територіальних водах недалеко від новозбудованого Керченського 

моста, який з’єднує територію Росії з включеним Кримом» [377].          

У цьому епізоді на увагу заслуговують моменти, у яких не було 

прецедентів в історії холодної війни. По-перше, на відміну від першої 

холодної війни, політичним епіцентром якої була Німеччина, цей епізод 

стався безпосередньо на кордонах РФ і серйозно зачепив національні 

інтереси України. Таким чином, «прикордонний інцидент», як його назвав 

президент РФ В. Путін, міг спровокувати масштабну війну Росії і Заходу. По-

друге, протягом першої холодної війни американські президенти були здатні 

вести переговори зі своїми колегами в РФ, щоб запобігати подібній кризовій 

ситуації. Саме це зробив Дж. Кеннеді в 1962 р., коли вибухнула Карибська 
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ядерна криза. Але через звинувачення в тому, що Д. Трамп вступив в змову з 

РФ, щоб стати президентом в 2016 р., не дивлячись на те, що обґрунтованість 

цих звинувачень так і не була доведена, президент Д. Трамп не йде на 

перемовини з РФ. Замість цього після інциденту в Керченській протоці він 

скасував заплановану зустріч з В. Путіним. Тобто криза, що обумовлює 

важливість перемовин, в реальності стала причиною їх скасування в силу 

внутрішньополітичної ситуації в США. У більш широкому сенсі в результаті 

отримуємо подальшу мілітаризацію нової холодної війни в збиток дипломатії 

[378]. 

Як справедливо зазначають вчені і аналітики, список питань, за якими 

РФ і США мають розбіжності значний. Проте, РФ визнає необхідність 

координації дій зі США і НАТО щодо Афганістану, конфліктів в Сирії і 

Україні, а також щодо проблеми Північної Кореї, яка знову вийшла на 

передній план. РФ розглядає американську військову присутність в регіоні 

Перської затоки, в Афганістані, мусульманських азіатських республіках і 

Східної Азії поряд з просуванням НАТО в Східній Європі як загрозу своїй 

безпеці. В результаті РФ остерігається політики США щодо розгортання 

системи протиракетної оборони в ряді країн, вважаючи це загрозою безпеці 

країни. Відповідно до заяв міністра оборони Росії С. Шойгу, з 2013 р. 

російська армія посилила угруповання недалеко від півдня України, а також в 

нестійкому регіоні Північного Кавказу. Все це відбувається в рамках процесу 

посилення військової присутності країни у відповідь на вплив сил НАТО в 

Східній Європі, що зростає [379].  

Згідно з доповіддю американської газети «The Nation», США і НАТО 

готуються до великої війни проти Росії, а масштабні військові маневри і 

нарощування військ на східному кордоні НАТО демонструють небезпеку цієї 

нової стратегії. Вперше за чверть століття виникла перспектива реальної 

війни: зіткнення провідних держав входить до порядку денного західних 

лідерів, які обговорюють плани щодо зміцнення східного напрямку НАТО з 

колишніми радянськими партнерами – балточорноморськими країнами, 
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своїми новими союзниками. Ці країни побоюються нападу з боку РФ. В даній 

публікації зазначається, що США і їх союзники серйозно розглядають 

можливість розгортання військ уздовж східних берегів Польщі, Литви, Латвії 

та Естонії, що межують з Росією. Крім цього, США робить певні кроки по 

зміцненню східного кордону НАТО. Так, наприклад, витрати на європейську 

ініціативу в 2017 р. збільшилися на 3,4 мільярда доларів. Велика частина цих 

додаткових грошей була спрямована на розгортання додаткової 

бронетанкової бойовий бригади на півночі Європи що є ще одним 

підтвердження намірів США і НАТО готуватися до можливої війни проти РФ 

[379]. 

Однією з помітних тенденцій розвитку сучасної системи міжнародних 

відносин є те, «що глобальна динаміка переміщається з Європи в Східну 

Азію, з Північної Атлантики в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Зокрема, по 

всій земній кулі стрімко поширюється вплив Китаю, свідченням чого є 

ініціатива «Один пояс, один шлях», нехай навіть темпи зростання китайської 

економіки в найближчі роки, ймовірно, сповільняться, і досить різко. 

Глобальна присутність Китаю в даний час досягла таких масштабів, що 

серйозна затримка в розвитку, наприклад, затяжна рецесія, матиме 

далекосяжні наслідки для світової економіки і політичної рівноваги. Тим 

часом Європа залишиться головним джерелом економічної активності, але її 

політичний вплив буде залежати від того, чи буде вона послідовно 

просуватися до консолідації, особливо в області зовнішньої і оборонної 

політики, або національні держави віддадуть перевагу повернути собі 

суверенну владу і вирішуватимуть питання безпеки на континенті кожна 

окремо. У міру того як будуть розроблятися і вводитися в експлуатацію 

родовища сланцевого газу і нафти щільних шарів, а також технології 

використання поновлюваних джерел енергії, Близький Схід, ймовірно, почне 

грати набагато меншу роль в глобальному енергетичному балансі і, отже, 

поступово втратить своє стратегічне значення. Тим часом глобальне 

потепління і супутнє танення полярних льодів підвищать стратегічне 
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значення Арктики: стануть доступними не тільки її рясні природні ресурси, а 

й прибуткові морські маршрути, що з’єднують Європу, Східну Азію і 

Північну Америку [380] 

Таким чином, розглянувши основні чинники та глобальні тенденції 

лідерства США на найближчу перспективу, можна зробити висновок про те, 

що США залишаться найвпливовішою державою, а також економічним, 

науково-технологічним, військовим і дипломатичним чинником розвитку 

міжнародної системи.  Вплив США на трансформацію сучасної міжнародної 

системи і формування нового міжнародного порядку залишатиметься 

відчутним і суттєвим. Водночас очікується, що на світовій арені збільшиться 

кількість важливих міжнародних акторів, які піддаватимуть випробуванню і 

ставитимуть під сумнів лідерство США в світі, а також тих учасників 

міжнародно-політичної взаємодії, що сприятимуть зниженню статусу лідера 

США – «Китай, Росія, Індія, Мексика і Бразилія; регіональні організації; 

багатонаціональні корпорації; некомерційні організації. Прогнозується також 

збільшення антиамериканських настроїв у світі» [330]. Отже, США, як і інші 

світові держави-лідери, опинилися перед вибором, або чергова глобальна 

стратегія на базі власних інтересів і цінностей, або національна стратегія як 

частина стратегії глобалізації, яка націлена на вирішення загальносвітових 

завдань. Процеси сучасної глобалізації відбуваються швидкоплинно, і їм 

можна надати нову форму та зміст або через консенсус основних суб’єктів 

світової політики, або, в черговий раз, через глобальний катаклізм. США 

роблять нову заявку на глобальне лідерство, і залишається питання, яким 

способом і якою ціною вона буде реалізована. Наразі США при всій 

важливості оперативних планів, йдеться у наукових розвідках, не вистачає 

комплексної стратегії для реалізації взаємодії і лідерства в сучасній системі 

міжнародних відносин. 
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3.2 Перспективи еволюції доктринальних засад США за 

президентства Д. Трампа 

 

 Формування концепцій, стратегій та доктрин зовнішньої політики 

Сполучених Штатів в період правління адміністрації 45-го  президента США 

Д. Трампа має, на погляд багатьох дослідників та політологів вельми 

суперечливий характер. Про це свідчать цілі і завдання, що містяться у так 

званій «Великій стратегії» Д. Трампа. Ії суперечливий характер не дозволяє 

говорити про неї, як про цілісну стратегію. Для виконання обіцяних пунктів 

стратегії, як спрямованої й укоріненої системи уявлень про позицію і дії 

США на політичній арені світу буде потібно чимало зусиль. «Велика 

стратегія» містить доси грунтовний аналіз подій, що відбуваються у світі за 

безпосередньою участю Сполучених Штатів та аналізує як вплив США на 

розвиток системи міжнародних відносин так і вплив та виклики США з боку 

інших акторів міжнародної системи [332]. 

Діяльність США у міжнародному середовищі, як і в попередні 

історичні періоди, спрямована на забезпечення національної безпеки країни, 

економічне процвітання і захист американських цінностей та ідеалів свободи 

і демократичного розвитку. Позиція Д. Трампа, як зазначають фахівці з 

міжнародних відносин, полягає в тому, що «головні загрози національній 

безпеці спричинені взаємозв’язком міжнародних і внутрішніх викликів, 

згенеровані потужними зовнішніми силами, які безпосередньо впливають на 

внутрішній стан справ в країні, загрожують внутрішній безпеці США і 

руйнують її економіку» [331; 332].  

Зовнішньополітична доктрина Д. Трампа, йдеться в аналітичних 

дослідженнях, відповідає його передвиборному слогану «America first!» і 

складається з чотирьох елементів. 

 Загалом серед ключових загроз виокремлюються: «радикальний іслам»,  
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«недоброчесні угоди і торгові практики», «нелегальної міграція» і 

«відсторонений мілітаризм». Радикальний іслам як політична ідеологія 

представляє для адміністрації Д. Трампа «цивілізаційну» загрозу для США, 

«що виходить не тільки від сунітських джихадистських груп, таких як «ІДІЛ» 

і «Аль-Каїда», а й від всіх прихильників ісламізму. М. Флінн, який є 

радником Д.Трампа із загальних питань національної безпеки та оборони 

США переконаний в тому, що наявні форми ісламізму без перебільшення є 

«раковою пухлиною», «політичною ідеологією», яка «ховається за релігією», 

і «масовим месіанським рухом злих людей». Для Д. Трампа, зауважують 

аналітики, немає різниці між різними народностями, що сповідують іслам та 

зберігають ісламські традиції. Саме тому загроза йде від будь яких 

ісламських країн, народів та народностей багато з яких вже мешкають у 

США або намагаються потрапити до США. Усі громадяни, що пов’язані з 

ісламом на преконання Д. Трампа є потенційною загрозою для національної 

безпеки США  [331; 332].  

 В цілому, позиція адміністрації Д. Трампа зводиться до того, що США 

мають право укладати політичні та економічні угоди в різних сферах з усіма 

учасниками системи міжнародних відносин чиї інтереси не суперечать 

інтересам США та не мають загрози для національної безпеки Сполучених 

Штатів. Переконаність Д. Трампа у правильності власному 

зовнішньополітичному курсі, що спрямований на посилення лідерських 

позицій США в світі підтверджується його впевненою заявою про те, що 

«Всі дії повинні бути пов’язані з цією метою, і будь-яка країна, яка поділяє 

цю мету, буде нашим союзником ... Союзники і партнери, які отримують 

вигоду від американської допомоги, повинні її оплатити і, якщо вони 

відмовляться, США доведеться їх полишити» [382; 332].  

 У міжнародно-політичних дослідженнях К.Кала та Х.Брандса 

зазначається, що з 80-х рр. минулого століття Д. Трамп вважав союзників 

США  «багатими нахлібниками, які експлуатують американські зобов’язання 

на шкоду американської безпеці і економіці»; заявляв, що НАТО застаріло і 
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ставив під сумнів необхідність підтримки Японії і Південної Кореї». Для        

Д. Трампа, підкреслюють фахівці, союзні договори в Європі і Азії не 

зобов’язують Сполучені Штати, а «союзники США не є кращими або 

гіршими, ніж будь-які інші держави і, відповідно, американські відносини з 

ними повинні бути не особливими, а скоріше діловими». У своїй 

інавгураційній промові Д. Трамп зокрема заявив, що США «субсидували 

армії інших країн, допустивши значне скорочення власних збройних сил» 

[332]. Відтак, на переконання Д. Трампа саме країни-союзники та країни-

члени НАТО істотним чином послабили зовнішньополітичні та без пекові 

позиції Сполучених Штатів в світ, а також зробили їх менш захищеними 

[333; 332].  

Надзвичайну загрозу для економіки і національної безпеки, на погляд 

45-ого президента США, складають «недоброчесні угоди і торгові практики», 

такі як Північноамериканська зона вільної торгівлі, що знищила 

американську промисловість і призвела до зниження зарплатні мільйонів 

робітників. Саме тому Д. Трамп вважав за необхідне повністю переглянути 

договір «НАФТА», а також вийти з нього у разі якщо Мексика та Кнада не 

пійдуть на умови Д. Трампа. До речі, на полях саміту «Групи двадцяти» в 

Аргентині лідери НАФТА – США, Канади, та Мексики  разом погодили та 

прийняли нову Північноамериканську угоду щодо вільної торгівлі (НАФТА). 

Примітним фатом є те, що угода зберігає вільний від тарифів доступ у 

північноамериканському торговельному блоці, а також значно убезпечує 

важливі транскордонні коридори постачання, що роблять Північну Америку 

більш конкурентоспроможною на світовому рівні. Д. Трамп прагнув 

запровадити загороджувальне мито в 45% і вжити інших важливих заходів, 

що спрямовані проти КНР, а також інших держав, що використовують 

недоброчесні торгові практики. Також йшлося про санкції щодо 

американських компаній, які переносять виробництво в інші країни та 

регіони світу часто-густо за рахунок введення загороджувальних та інших 
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видів мит на різні товари та послуги, що були вироблені за межами 

Сполучених Штатів [332]. 

  В цілому, на погляд експертів, «економічний націоналізм», що 

притаманий Д. Трампу основується, в цілому, на його вдатися до 

протекціоністських, а також меркантилістських заходів у зовнішній політиці 

США, що вважається пережитком часу для розвитку країни-ледера США на 

сучасному етапі розвитку. У совоїй інавгураційній промові Д. Трамп зокрема 

заявив: «Починаючи з цього дня, Америка буде понад усе, понад усе. Будь-

яке рішення щодо торгівлі, податків, імміграції, зовнішньої політики буде 

вигідним для американських робітників і американських сімей. Ми повинні 

захистити наші кордони від руйнівного впливу інших країн, які виробляють 

наші товари, крадуть наші компанії і знищують наші робочі місця. Захист 

приведе до великого процвітання і могутності» [333; 332].  Щоб втілити 

стратегію в життя, Д. Трамп незабаром після інавгурації видав указ, що 

торкався виходу Сполучених Штатів з Транстихоокеанського партнерства 

[333; 332].   

Новообраний президент-республіканець Д. Трамп постійно виступав 

категорично проти нелегальної міграції. На переконання Д. Трампа 

інтенсивна, а також масштабна міграція призвела до зростання податкового 

навантаження, втрати американцями робочих місць, зниження заробітної 

плати, негативно вплинула на доступність і якість житла, освіти і погіршила 

умови життя. Він послідовно пов’язував імміграцію з особистою і 

національною безпекою, оскільки, на його думку, нелегальна міграція 

пов’язана зі злочинністю, наркотиками і тероризмом, через що «безліч 

американців в результаті цього втратили життя». Пов’язуючи питання 

нелегальної міграції з терористичною загрозою, Д. Трамп зображав біженців 

з мусульманських країн та іммігрантів з інших країн та регіонів світу як 

«троянського коня», завданням якого є розповсюдження радикального ісламу 

в країні [334; 332]. 
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Саме тому в межах так званої «надзвичайної» національної безпеки 

одним з проектів та передвиборчих обіцянок Д. Трампа виявилася розбудова 

великої стіни на кордоні з Мексикою, а також інші витрати для посилення 

безпеки на кордоні, яка, зокрема, включає проведення масової депортації 

нелегальних мігрантів, починаючи з досвідчених правопорушників. Згідно з 

його підходом США мають безстроково заборонити в’їзд та імміграцію 

біженцям із Сирії та інших мусульманських держав. Заборона на в’їзд має 

тривати  до того часу, поки Сполученими Штатами не будуть розроблені і 

запроваджені нові механізми так званої «надзвичайної перевірки». Дані 

механізми, в цілому, покликані гарантувати, «що мігранти розділяють 

американські цінності». В цьому контексті Д. Трамп зробив наголос на тому, 

що його адміністрація готова «створити реєстр всіх мусульман, які 

проживають в США, і погрожував покараннями тим, хто не повідомить 

правоохоронним органам, що його друг або член родини дотримується 

екстремістських поглядів» [333; 332]. 

«Відсторонений мілітаризм» в рамках доктрини Д. Трампа може 

вважатися проявом використання «жорсткої сили», про що свідчать виступи і 

заяви під час виборчої кампанії, в яких кандидат у президенти Д. Трамп 

закликав до збільшення американського флоту, сухопутних і повітряних сил, 

і до значного інвестування в кібербезпеку і удосконалення ядерних озброєнь. 

Саме тому нинішній президент США зобов’язувався активізувати військову 

кампанію проти «ІДІЛ» та інших терористичних груп, щоб «Сполучені 

Штати були досить сильними і процвітати надалі» [333; 332]. 

Незважаючи на вищезгадані загрози для США, основна загроза 

«торгової війни», на думку Д. Трампа, походить з Китаю. Багато років 

Д.Трамп звинувачував Китай в штучній девальвації юаня, демпінгу на ринку 

сталі та алюмінію, викраденні інтелектуальної власності та використанні 

інших недоброчесних торгових практик  щодо США, особливо після вступу 

Китаю до Світової організації торгівлі в 2001 р. Також Д. Трамп висловлював 

стурбованість через «геополітичну поведінку» Китаю, в тому числі через 
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мілітаризацію Південно-Китайського моря і його нездатність врегулювати 

проблему ядерного оснащення Північної Кореї. Однак ці проблеми 

вважалися другорядними в порівнянні з економічною війною з Китаєм, яку 

чиновники нової президентської адміністрації США вважають ключовою і 

значною подією ХХІ ст. [334]. 

Слід відзначити, що проблеми національної безпеки і зобов’язання 

США перед НАТО зумовили пропозиції Д. Трампа щодо нерівномірності 

фінансових внесків країн-членів НАТО та їх оборонних витрат, частка яких є 

істотно нижчою, ніж аналогічні витрати США. У наведеній нижче таблиці 

показано, що частка США дійсно значно перевищує частку інших країн-

учасниць НАТО (див. Таблиця 1) [335]. Д. Трамп неодноразово наголошував 

на нерівноцінному вкладі та участі країн-союзників Сполучених Штатів в 

системі колективної безпеки. Підтвердження вищезазначеного знайшло у тезі 

Д. Трампа про те, що Сполучені Штати роблять більший внесок у 

забезпечення безпокою власних союзників аніж країни-союзники 

забезпечують та підтримують безпеку США. Відтак, Д. Трамп заявив про 

збільшення витрат зі сторони країн-союзників – Південної Кореї, Японії, 

Саудівської Аравії, а також країн-членів НАТО.  Фактично, згідно із заявою 

генерального секретаря НАТО Є.Столтенберга, країни-члени Альянсу 

домовилися про зростання оборонних витрат на  рівні 2% [332]. 

Таблиця 3.1.  

Частка оборонних витрат деяких країн-членів НАТО в% від ВВП 

 1995 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.  

США 3,8 4,0 4,8 3,6 3,6 

Великобританія 3,0 0,5 2,5 2,1 2,2 

Німеччина 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 

Франція 3,1 2,5 2,0 1,8 1,8 
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Італія 1,8 1,9 1,3 1,0 1,1 

Туреччина 3,9 2,9 1,9 1,7 1,6 

Джерело: Information on defence expenditures. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: https:/ /www.nato.int/ cps/ en/ natohq/topics_49198.htm 

 

Загалом, підводячи підсумки політичного аналізу зовнішньої діяльності 

Д.Трампа, констатуємо, що велика стратегія президента США «America 

First!» значно відходить від так званого «двопартійного консенсусу». Саме 

двопартійний консенсус багато в чому формулював зовнішньополітичний та 

зовнішньоекономічний курс Сполучених Штатів в межах Ялтинсько-

Потсдамської міжнародної системи аж до початку правління Д. Трампа. Усі  

президенти США біполярної доби і початку пост біполярної доби вважали 

цінності неоліберальної демократії та ринкової економіки запорукою більш 

стабільної системи міжнародних відносин. Згідно з двопартійним 

консенсусом вважалося, що політика США є вірною. Дії США, що 

спрямовані на посилення та захист країн-союзників США  є практичними і 

успішними угодами, такими, які запобігають розвитку негативних 

геополітичних сценаріїв, за яких Сполученим Штатам може доведеться 

заплатити набагато більше. Однак, як зрозуміло, позиція  Д. Трампа є 

протилежною, він не вважає, що «віра в американську винятковість і 

глобальне лідерство перетинаються, що вплив США на світовій арені 

ґрунтується на ідеї американських цінностей, а не лише на «матеріальній» 

могутності» [333; 332]. 

Важливе місце у формуванні доктринальних засад зовнішньої політики 

Д. Трампа в цілому та стратегії національної безпеки США, як зазначається у 

публікації Д.Бальца та Е.Гускін, займає питання про бачення США свого 

місця в сучасній системі міжнародних відносин і міжнародному порядку, що 

формується. Зауважимо, що у стратегії національної безпеки 2010 р. і в 

оновленому документі 2015 р. мова йшла про лідируючу роль американської 



155 

 

держави в світі. При цьому перший термін адміністрації Б. Обами 

характеризувався концепцією «лідерство через спину» (leadership from 

behind), яка передбачала просування власних ініціатив через міжнародні 

інститути. У стратегії 2015 р. їй на зміну прийшла концепція «лідерства з 

позиції сили» (leading with strength) при використанні всіх інструментів 

американської потужності. Посилаючись на міжнародно-правові принципи, 

США відстоювали сформований міжнародний порядок, а також свою роль в 

ньому. Примітно, що поняття поліцентричний або багатополярний світ не 

використовувався ні в стратегії національної безпеки США 2010 р., ні в 

оновленому документі 2015 р. [336, 337].  

Слід відзначити, що Д. Трамп звинувачував адміністрацію Б. Обами в 

проведенні надто ліберального зовнішньополітичного курсу, в результаті 

якого США втратили авторитет на міжнародній арені. Для прикладу він 

наводив такі рішення, як відновлення відносин з Кубою, політика щодо 

Північної Кореї і Китаю. На думку Д. Трампа, у попередньої адміністрації не 

було чітко поставлених зовнішньополітичних цілей і збалансованої 

зовнішньої політики. Свої погляди на політику щодо забезпечення 

національної безпеки Д. Трамп виклав в одному зі своїх передвиборних 

виступів, що відбувся 7 вересня 2016 р. у Філадельфії, де було озвучено його 

концепцію національної безпеки «Світ за допомогою сили» (peace through 

strength), яку використовував ще Р. Рейган і яка стосується зниження 

глобальної напруженості з урахуванням пріоритетності американських 

інтересів [338]. 

У цьому контексті необхідно зазначити, що вже після обрання на 

посаду президента, в своєму стоденному плані дій Д. Трамп виклав 

першочергові заходи політичного та соціально-економічного характеру, а в 

розділі, присвяченому питанням національної безпеки, йшлося про 

відновлення військового потенціалу за рахунок зняття обмежень, пов’язаних 

зі скороченням оборонного бюджету, і збільшення військових інвестицій 

[339]. 
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Як зазначав речник Пентагону Т.Боумен, Д. Трамп прагнув до 

збільшення і суттєвої модернізації військового потенціалу США і докладно 

повідомив, чисельність яких саме підрозділів слід збільшити і наскільки. 45-й 

президент США зокрема планує збільшити кількість кораблів ВМС з 276 до 

350, чисельність сухопутних військ – з 490 тис осіб до 540 тис, чисельність 

батальйонів морської піхоти з 23 до 36, кількість бойових літаків на 87 

літальних апаратів, наростити протиракетні і кіберможливості 

американських збройних сил, а також модернізувати ядерні сили США [340]. 

На думку експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), 

втілення цієї ініціативи в повному обсязі і в стислі терміни вимагатиме 

збільшення військового бюджету більш ніж на 90 млрд дол на рік [341]. 

Можливий військовий бюджет складе приблизно 3,5% ВВП, що нижче рівня 

військових витрат 2000-х рр. і значно нижче рівня військових витрат часів 

«холодної війни» (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Частка військових витрат США в% від ВВП 

Рік Показник 

1968 9,3 

1988 5,6 

1990 5,1 

1995 3,6 

2000 2,9 

2005 3,8 

2010 4,7 

2015 3,3 

Джерело: Військові витрати країн світу URL: 

https://spydell.livejournal.com/638161.html 
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Протиріччя між адміністраціями Б. Обами і Д. Трампа в питаннях 

національної безпеки проявилося і в ставленні до Росії. «Реваншистська 

поведінка Росії» названа в стратегії Європейського командування одним з 

основних чинників, що становлять загрозу внутрішній, регіональній та 

глобальній безпеці США. Проблеми безпеки на північному і східному 

напрямку зони відповідальності «Еврокома» пов’язуються в першу чергу з 

агресивною політикою РФ в східній Європі та її мілітаризацією в 

Арктичному регіоні. Росія, на думку авторів стратегії, веде гібридну війну, 

використовуючи в своїх цілях як звичайні озброєння, так і асиметричні й 

іррегулярні інструменти ведення бойових дій. У розділі стратегії, що 

стосується її застосування, йдеться про наміри США проводити політику 

стримування щодо Росії з метою повернення її до лав держав, що 

співпрацюють між собою. Першим пріоритетом Європейського 

командування на найближчі п’ять років є стримування російської агресії за 

допомогою операції «Атлантична рішучість», початок якої було оголошено 

ще навесні 2014 р. – відразу після початку бойових дій на Південному Сході 

України. У 2015 р. у форматі операції були проведені військові навчання на 

території країн Балтики, у Польщі, Болгарії та Румунії [343].  

У стратегії наголошується, що Росія не тільки становить небезпеку для 

європейського регіону, але є й глобальним викликом міжнародній безпеці, 

тому для її стримування необхідно об’єднати зусилля всіх відомств, які 

підпорядковуються міністерству оборони, що включають крім «Еврокома» й 

інші командування, а також «Об’єднаний комітет начальників штабів і 

секретаріат міністра оборони» [344]. В даному випадку, положення стратегії 

повністю співвідносяться з відповідними пунктами оновлених у 2015 р. 

Стратегії національної безпеки і Національної військової стратегії США, де 

також засуджується агресивна зовнішня політика Росії, яку обвинувачують у 

підриві регіональної безпеки і порушенні міжнародно-правових норм. Однак 

у стратегії наголошується, що Сполучені Штати, як і раніше, сподіваються на 
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співпрацю з Росією з питань, що становлять взаємний інтерес, проте 

агресивна політика, що проводиться РФ, стримує зусилля з його 

налаштування. 

Наразі під час перебування Д. Трампа при владі можна виділити 

основні розбіжності його політики, що стосується національної безпеки, з 

політикою Б. Обами (Таблиця 3.3.). Можна стверджувати, що особливо це 

стосується діяльності і фінансування НАТО, нарощування військового 

потенціалу, припинення членства в Транстихоокеанському партнерстві, 

оновлення угоди НАФТА, а також виходу з Паризької кліматичної угоди, 

уведення санкцій проти РФ. 

 

Таблиця 3.3.  

 

Порівняльний прогноз політики Барака Обами і Дональда Трампа у 

сфері  національної безпеки  

Б. Обама Д. Трамп 

Лідерство через спину Світ шляхом сили 

Забезпечення національної безпеки 

за рахунок підтримки міжнародної 

безпеки через інститути колективної 

безпеки 

Національні інтереси понад усе, 

консенсус досягається шляхом 

переговорів 

Розворот в АТР Вихід з ТТП 

Члени НАТО - найближчі союзники Перегляд цілей і стратегії НАТО 

Відкрита економіка Уведення тарифів, перегляд 

багатосторонніх угод (НАФТА) 

Зміна клімату – життєво важливий 

інтерес 

Зміна клімату не важливе питання 

Росія – агресор, стратегія – 

накладення санкцій 

Спочатку готовність укласти вигідну 

як для США, так і для Росії угоду, а 

потім політика поглиблення санкцій 

проти РФ 
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Скорочення / збалансованість 

військових витрат 

Нарощування військового потенціалу 

Джерело:[345]. 

 

Сьогодні багато аналітиків зазначають, що в трансатлантичному 

співтоваристві виникли проблеми щодо узгоджених рішень і дій. У зв’язку з 

цим необхідно відзначити, що канцлер ФРН А. Меркель після невдалих 

переговорів з  президентом США Д. Трампом наголосила: «…у глобальному 

світі настав момент, коли ЄС може і повинен розраховувати тільки на себе в 

боротьбі проти Росії, глобального потепління і колективної безпеки на 

континенті» [346]. Однак, не дивлячись на те, що насправді Д. Трамп 

публічно не відмовився від міжнародних зобов’язань США перед Європою, 

його небажання підтверджувати їх в публічних виступах є важливим 

геополітичним сигналом. Фахівці підкреслюють зокрема і те, що 

Європейський Союз залишається єдиним центром ліберальної демократичної 

думки в той час, як США впадає в ізоляціонізм, а Китай, Росія та Туреччина 

прагнуть підпорядкувати глобальну економіку національним урядам. 

Передвиборний слоган Д. Трампа «America First!» говорить про те, що 

замість посилення геополітичних і економічних позицій США, відбувається 

відмова від глобального лідерства. Небажання вирішувати світові проблеми і 

бути частиною всього, що відбувається на світових ринках, є новою 

реальністю, яка може свідчити про децентралізацію світового масштабу 

[332]. 

Причина розладу в трансатлантичному співтоваристві може мати 

глибокі корені. Відзначимо, що міжнародний порядок склався за часів 

правління президента США Ф. Рузвельта і ґрунтувалася на демократичних 

принципах. Його метою було прагнення сформувати «глобальне 

суспільство», щоб спільними зусиллями боротися проти нових загроз і 

викликів. Міжнародний порядок, заснований на демократичних принципах 

призвів до краху комунізму і дозволив США продемонструвати свій вплив у 
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всіх регіонах світу. США змогли досягти світового лідерства не за 

допомогою військової сили, а шляхом застосування «м’якої та розумної 

сили», що базуються на принципі досягати своїх цілей не шляхом примусу, а 

шляхом переконання. Тобто, за допомогою консенсусу, дипломатії, 

культурних, політичних і соціальних цінностей. Хоча військова потуга 

завжди була так званим «страховим полісом», гарантією безпеки, проте саме 

завдяки американській дипломатії вдалося створити систему нового 

післявоєнного ліберального порядку – Міжнародний Валютний Фонд, ООН, 

НАТО тощо[332]. 

Тривалий час в рамках Ялтинсько-Потсдамського і періоду 

формування сучасного міжнародного порядку сила була ефективним 

інструментом для запобігання світової війни, вона також слугувала для 

закріплення лідерських позицій США в світі. Відтак всі американські 

президенти, республіканці і демократи, прагнули зберегти і зміцнити 

міжнародний порядок і світове лідерство США. Однак з обранням Д. Трампа 

президентом США відбулися суттєві зміни. У зв’язку з цим на сторінках 

«The Wall Street Journal» радник з національної безпеки Г. Макмастер і 

головний економічний радник президента Г.Кон заявили, що «президент 

Трамп ясно усвідомлює, що в світі немає ніякої світової спільноти, а є світова 

арена, де нації, неурядові організації та компанії конкурують, намагаючись 

таким чином перехитрити один одного» [332]. Вищезазначене свідчить про 

те, що, на думку іспанського аналітика Р. Таусенд, «у Д. Трампа не існує ні 

моральних, ні стратегічних принципів, а єдиним рушієм міжнародних 

відносин визнається його егоїзм. Саме в цьому полягає доктрина Д. Трампа, 

якої він дотримується протягом всього свого життя» [347;332]. 

Фактично можна констатувати, що доктрина Д. Трампа є радикальним 

відхиленням від двопартійної зовнішньої політики США починаючи з 1945 р.  

Високопоставлені чиновники Г.Кон та Г.Макмастер додають: «Замість того, 

щоб заперечувати цю стихійну природу міжнародних відносин, ми 

приймаємо її». Втім, як наголошує Ф.Закарія, історія людства насичена 



161 

 

змаганнями і конфліктами, і зовнішня політика США багато в чому 

відображає таку особливість. США мають у своєму розпорядженні 

найбільший військовий і розвідувальний апарат, військові з’єднання і бази в 

десятках країн світу. Однак, коли у 1945 р. світ змінився після двох світових 

воєн, які забрали життя десятків мільйонів людей і призвели до фізичного 

спустошення більшої частини Європи і Азії, США намагалися вибудувати 

нову міжнародну систему. Були створені інститути, правила і норми, що 

заохочують до мирного врегулювання розбіжностей шляхом переговорів, а 

не війни. Були створені механізми управління тими глобальними 

проблемами, які жодна країна не могла вирішити самостійно [332;348]. 

Як підкреслює Ф.Закарія, Західна Європа, Канада і США дійсно стали 

унікальною зоною світу, зоною економічного, політичного і військового 

співробітництва. Звичайно, між ними існувала конкуренція, але вона 

відбувалася мирним шляхом. В результаті виникло збірне поняття «Захід», 

коли «кожен американський президент незалежно від партійної 

приналежності визнавав, що США вдалося створити щось унікальне, що 

допомогло вийти з епохи стихійних міжнародних конфліктів». Однак з 

самого початку своєї політичної кар’єри Д. Трамп не звертав уваги на таку 

історію і досягнення. Дослідник стверджує, що він послідовно нехтує 

найближчими союзниками США та із захопленням відгукується про таких 

світових лідерів, як В. Путін, С.Цзіньпін, А.-Ф. Ас-Сісі і Р.Дутерте, але 

критикує демократичних лідерів Європи. «Наслідки такої позиції Д. Трампа 

складно передбачити, а його дії можуть привести до повільного руйнування 

ліберального міжнародного порядку або ж стати передвісником нового 

східного - на чолі з Китаєм та Індією, поборниками меркантилізму і 

націоналізму» [348;332].  

На саміті «G7» у квітні 2017 р. держсекретар США Р. Тіллерсон 

наголосив на тому, що Росія повинна змінити свою політику щодо Сирії і 

обірвати всі зв’язки з Іраном і збройним рухом «Хезболла». Це однозначний 

виклик Росії, якого ще до початку саміту ніхто не очікував. Після газової 
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атаки в Сирії Р. Тіллерсон кардинально змінив позицію адміністрації 

Д.Трампа щодо РФ, яка полягає не в зближенні, а в жорсткій конфронтації, 

яку підтримали міністри закордонних справ найбільших західних країн. 

Відтак Італія, Велика Британія, Франція, Японія, Канада та Німеччина 

підтримали завдання ракетного удару США по Сирії і нову позицію в 

сирійському конфлікті. В принципі, всі союзні країни були одностайними в 

тому, що Росія повинна вийти з війни в Сирії, проте згоди досягти не вдалося 

тому, що міністри закордонних справ групи «G7» не змогли домовитися, 

наприклад, про нові санкції щодо Росії [349].. 

Таким чином, експерти співставляють Д. Трампа  з його попередником 

Дж.Бушем-молодшим, який намагався вжити заходів проти «вісі зла» і 

проводив війькові операції в Іраку, що Д. Трамп свого часу називав «великою 

помилкою». В аналітичних дослідженях вказується і на те, що Д. Трамп і 

Р.Тіллерсон мали намір вступити в протиріччя не тільки з Росією, але і з 

Північною Кореєю та Китаєм. На саміті «G7» в 2017 р. міністри закордонних 

справ країн-учасниць ще не виробили спільної позиції з приводу доктрини 

Д.Трампа, тому що жодна з інших шести країн-членів «G7» не прагне бути 

втягнутою в такий кривавий конфлікт, як в Сирії, «тобто підтримка західних 

партнерів залишиться лише у деклараціях», зазначається в експертних 

висновках [349]. 

На питання, чому Д. Трамп змінив своє політичне кредо з «America 

first!» на «America everywhere», поки немає вичерпної відповіді. Одні 

експерти у США припускають, що це сталося під впливом його доньки 

І.Трамп, яка є радником президента на громадських засадах, має великий 

вплив на 45-го президента США і закликає «скористатися унікальністю 

Америки». Інші експерти вважають це внутрішньополітичними 

відволікаючими маневрами США, за допомогою яких президент намагався 

показати, що Росія не впливає на його вибір, а контакти членів його 

виборчого штабу з РФ були цілком легальними. Прес-секретар Д. Трампа не 

виключав, що США здійснять нові ракетні удари, якщо режим Асада 



163 

 

продовжить застосовувати бочкові бомби, що відбувалося в квітні 2017 р., 

що свідчить про серйозні наміри США втрутитися в сирійський конфлікт. 

Аналітики задаються питаннями, «чого врешті решт Д. Трамп зажадає від 

своїх союзників в Європі і НАТО?», як США поведуться при загостренні 

конфлікту з Північною Кореєю, якщо лідер КНДР зважиться провести 

чергові ядерні випробування? Слід зауважити, що зовнішня політика США 

ставить багато тактичних питань, однак, констатуємо, що справжня стратегія 

лідерства Америки за президентства Д.Трампа поки що не сформувалося 

[349]. 

 Отже, наразі зовнішньополітичну доктрину адміністрації Д.Трампа, 

можна коротко охарактеризувати як «ескалацію заради деескалаціі». Під час 

свого візиту в Токіо в березні 2017 р. тогочасний держсекретар США 

Р.Тіллерсон зробив заяву, пообіцявши змінити політику США по 

відношенню до Північної Кореї через, за його словами, «кілька десятиліть 

провальної дипломатії». Він зазначив, що США збільшать тиск на 

північнокорейський режим та його «китайських посібників», додавши, що 

можливість нанесення превентивного військового удару по Пхеньяну теж не 

варто виключати. Під час першої прес-конференції Р.Тіллерсон як 

тогочасний держсекретар США коротко виклав точку зору адміністрації на 

закордонні інтервенції США в довгостроковій перспективі. Пояснюючи, 

чому він і президент Д. Трамп пропонують значною мірою скоротити 

фінансування Держдепартаменту і витрати на надання допомоги іноземним 

державам, Р. Тіллерсон заявив, що адміністрація очікує, що «з часом стане 

менше конфліктів, в які США будуть залучені безпосередньо» [350; 332]. 

У публікації Д.Рогіна йдеться про те, що такій заяві, можливо хтось 

побачить протиріччя, особливо якщо врахувати, що відразу ж після вступу на 

посаду Д. Трамп різко збільшив військову активність США в низці 

конфліктних зон. Однак існує теорія, що стосується зовнішньополітичної 

доктрини Д. Трампа, яка дозволяє зв’язати воєдино обидва ці твердження. 

Цілком можливо те, зазначає аналітик, що адміністрація свідомо йде на 
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підвищення інтенсивності свого військового втручання в різних конфліктах, 

щоб в кінцевому підсумку забезпечити собі стратегію виходу. «Такий підхід 

може свідчити про доктрину ескалації заради деескалації», - вважає А.Галло, 

представник Центру стратегічних і міжнародних досліджень США. 

«Можливо, Трамп хоче піти на ескалацію в певних зонах, щоб змусити 

почати переговори там, де в іншому випадку їх учасники не захочуть сідати 

за стіл переговорів». Саме таку стратегію Д. Трамп використовував в бізнесі 

протягом багатьох років: «він зухвало і публічно виступав проти своїх 

супротивників, щоб отримати перевагу, перш ніж укладати угоди» [350;332]. 

Д. Трамп підсилює ступінь залученості й активність збройних сил 

США в Сирії, Іраку, Ємені та, можливо, в Афганістані. Він посилив санкції 

проти Ірану, пообіцявши в майбутньому переглянути умови ядерної угоди. 

Д.Трамп і у відносинах з Китаєм пішов на ескалацію відносин, налагодивши 

контакт з президентом Тайваню і поставивши під питання політику «одного 

Китаю». Проблема адміністрації Д. Трампа щодо вироблення певної 

зовнішньополітичної доктрини полягає в тому, що всередині нової 

адміністрації в питаннях зовнішньої політики існує кілька конкуруючих один 

з одним центрів сили, тому багато рішень, очевидно, приймаються 

ситуативно [350;332]. 

Таким чином, на кінець 2017 р. зовнішньополітична доктрина 

Д.Трампа ще остаточно не сформувалося. У березні 2017 р. членом Ради 

національної безпеки, відповідальною за написання офіційної стратегії 

національної безпеки адміністрації Д. Трампа було обрано Н. Шадлоу, яка 

рішуче відкидає ідею використання військових інструментів для вирішення 

проблем і ідею відмови США від участі в конфліктах. Нова книга Н. Шадлоу 

«Війна і мистецтво управління» містить безкомпромісні аргументи на 

користь необхідності політичної складової в будь-якій військовій операції і 

обґрунтування того, що понад 100 років зарубіжних військових кампаній 

США довели, що Америка кожен раз робить одну і ту ж помилку, 
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концентруючись на тактичних операціях і ігноруючи необхідність докласти 

зусиль до політичного розвитку і відновлення [350;332]. 

Втілення зовнішньополітичної доктрини Д.Трампа простежується у 

рішеннях президента і його адміністрації щодо припинення ядерної програми 

Північної Кореї (процес денуклеаризації КНДР, за словами нинішнього 

держсекретаря США М.Помпео, має завершитися до січня 2021 р.), у 

проведенні переговорів між президентом Мун Чже Іном і головою Кім Чен 

Ином щодо мирного врегулювання і усунення «всіх джерел конфліктів» на 

Корейському півострові. Державний секретар США М.Помпео заявив, що 

таким чином президент США Д.Трамп будує новий демократичний світовий 

порядок, в якому «Вашингтон буде зміцнювати або відмовлятися від 

міжнародних угод». За його словами, Д.Трамп не відмовляється від 

глобального лідерства США, а перебудовує встановлений після Другої 

світової війни міжнародний порядок, керуючись інтересами суверенних 

держав, а не міжнародних інститутів. Тобто, підкреслює М.Помпео, «… 

наразі Вашингтон діє у кращих традиціях великої демократії для того, щоб 

створити новий ліберальний порядок, який допоможе запобігти війні і 

досягти більшого процвітання». 

Відтак, за оцінками експертів та аналітиків, наполегливі прагнення 

Д.Трампа виходити насамперед із вузьких соціально-економічних, а також 

політичних національних інтересів США покладено у політики 

ізоляціонізму, що є традиційною для США та має глибокі історичні коріння - 

виявилася основою у зовнішньій політиці США в XIX – першій пловині ХХ 

ст. 

 

3.3. Перспективи стратегічного партнерства США та України за 

президентства Д. Трампа 

  

Перспективи стратегічного партнерства між США та Україною 

визначаються в першу чергу позицією адміністрації США, яка спрямована на 

https://nv.ua/ukr/world/countries/majk-pompeo-priznachenij-derzhsekretarem-ssha-najjaskravishi-tsitati-pro-ukrajinu-i-rosiji-2457423.html
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збереження політики попередньої адміністрації Б. Обами щодо анексії Криму 

та окупації Донбасу. Однак проблема полягає в тому, що проектом бюджету 

США на 2018 р. було заплановано триразове скорочення фінансової 

допомоги для України - до  177 млн дол. Водночас питання України, 

зазначається в експертних висновках, для США є похідним від питання 

американо-російських відносин, відтак і надалі воно залежатиме від динаміки 

відносин між США і Російською Федерацією. Однак позитивним моментом 

для України, підкреслюється у дослідженнях виявилося те, що на політику 

Д.Трампа вплинули розслідування і підозри у зв’язках з РФ, зокрема щодо 

виборчих процесів у США [351-352]. 

З початку збройної агресії Росії проти України все більше вчених і 

аналітиків стали підкреслювати тезу про початок нової «холодної війни», яка 

виражається в явному протистоянні всього демократичного світу проти 

анексії Криму і захоплення території на Сході України. На цьому тлі 

особливе побоювання експертів викликає посилення протистояння між двома 

ядерними державами  США і РФ- членами Ради Безпеки ООН.  

Вважається, що нова «холодна війна» ведеться більш витончено в 

порівнянні з колишньою і є не настільки помітною. Поки що вона передбачає 

не стільки ведення опосередкованих воєн в Азії чи Африці, скільки 

кібератаки на веб-сайти і поштові сервери; недипломатичні зустрічі на 

вищому рівні та поширення «фейкових новин»; не загрозу термоядерної 

атаки, а розміщення підбурювальної (маніпулятивної) політичної реклами в 

соціальних мережах. Причиною особливої уразливості США, йдеться 

світових мас-медіа, наразі вважається не втрата нею військової переваги, а 

руйнування неоліберальної моделі демократії і широке використання  

інноваційних, зокрема інформаційно-комунікативних технологій [353]. 

Практично нова «холодна війна» вже більше десяти років є предметом 

суперечок, в результаті яких кожні кілька місяців виникає нова хвиля 

провокацій і взаємних звинувачень між Росією і Заходом. Проблематиці 

нової «холодної війни» присвячено солідні наукові монографії, серед яких 
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можна виокремити такі праці, як «Нова холодна війна: путінська Росія і 

загроза Заходу», представлена англійським дослідником Е. Лукасом [354] і 

«Нова холодна війна: революції, фальсифіковані вибори і трубопровідна 

політика в колишньому Радянському Союзі», підготовлена американським 

ученим М.Маккіненом [355]. Обидва дослідники, які працювали 

міжнародними кореспондентами в Москві протягом перших кількох років 

президентства В.Путіна, переконані, що початок нової «холодної війни» 

покладено з приходом В. Путіна до влади ще в 1999 р. Автори особливо 

підкреслюють, що В. Путін мав наміри відродити Росію, встановити «статус 

кво» на світовій арені навіть шляхом конфронтації з Заходом і нової 

«холодної війни». Багато інших аналітиків, які спостерігають за діяльністю 

Росії в міжнародному середовищі, пов’язують початок нової «холодної 

війни» з протиправним російським вторгненням 2008 р. в Грузію через два 

проросійські самопроголошені анклави, або з поверненням В. Путіна на 

посаду президента у 2012 р., після перерви, під час якої він займав пост 

прем’єр-міністра, щоб обійти пункт російської Конституції, яка забороняє 

займати президентську посаду більше двох термінів поспіль. «Протягом 

значного часу правління В. Путіна, зауважує С.Глассер з «Politico», часто 

було важко сказати, чи то ми завершуємо «холодну війну», то чи вже 

починаємо до неї повертатися». «Насправді, чотири американські президенти 

поспіль, від Дж.Буша-старшого до Б. Обами, вважали своєю заслугою, що, 

нарешті, поклали край «холодній війні». Вони постійно вживали заходи, щоб 

завершити «холодну війну», яка фактично припинилася разом з розпадом 

Радянського Союзу. Дебати, наголошували аналітики, що виникали з цього 

приводу, викликали партійні політичні розбіжності в США такою ж мірою, 

як і чергова нова стратегія В. Путіна» [356]. 

 Спочатку нова «холодна війна», як підкреслює С.Глассер, викликала 

стурбованість переважно серед американських лівих, які побоювалися, що її 

почне не Росія, а «інстинктивно войовниче керівництво американських 

служб національної безпеки». За своєю суттю ідея полягала в тому, що 
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черговий її виток могли б спровокувати республіканці, які поставили світ 

перез загрозою ядерного удару  під час першої «холодної війни». З приходом 

президента Б. Обами був обраний більш витончений різновид цього 

мислення навіть після того, як його політика «перезавантаження» відносин з 

РФ закінчилася взаємними ворожими звинуваченнями. Б. Обама, йдеться у 

публікаціях, стверджував, що Росія при В. Путіні  не мала особливого 

значення, оскільки на той час вона вважалася другосортною регіональною 

державою, яку стрімко обганяли Китай з його зростаючою тихоокеанською 

міццю і США. Тому реваншистські дії РФ, наприклад, в Грузії або Сирії, не 

були головною геополітичною проблемою для Америки» [356].  

Розбіжність позицій американських політиків щодо Росії, 

стверджується у дослідженнях, були очевидними і під час президентської 

кампанії 2012 р., коли Б. Обама,  як і раніше, «писав некролог з приводу 

смерті холодної війни», хоча навіть його опонент республіканець М. Ромні 

засуджував американського президента за те, що він не сприймає В. Путіна 

досить серйозно. Під час других дебатів перед загальними виборами 

кандидати зіткнулися через заяви М. Ромні, що Росія є найбільшою 

геополітичною загрозою для США, а Б. Обама у відповідь заявив: 

«…холодна війна» вже двадцять років як закінчилася». У цьому питанні в 

дебатах переміг Б.Обама, але події підтвердили, що мав рацію М.Ромні, коли 

на початку 2014 р. В. Путін відправив російських «зелених чоловічків» до 

Криму, і збройне захоплення ними українського півострова виявилося 

першою насильницькою анексією території в Європі з часів Другої світової 

війни. Наразі дискусії щодо повернення «холодної війни» практично постійні 

як в Росії, так і в США [356]. 

 Аналізуючи вплив динаміки взаєвідносин  між США та РФ на ситуацію 

в Україні, відзначимо, що важливою їх віхою став Саміт «G20» в 

Гамбурзі(ФРН), що проходив 7-8 липня 2017 р., де  відбулася перша зустріч 

президентів Росії В. Путіна і США Д. Трампа. США підтвердили позицію 

попередньої адміністрації Б. Обами відносно підтримки України і 
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засудження дій РФ щодо анексії Криму та окупації Донбасу. Також було Д. 

заявлено, що втручання російських хакерів у вибори 2016 р. у США, дії Росії 

в Східній Європі та підтримка ворожих режимів Сирії та Ірану мають 

дестабілізуючий характер. Відтак Д. Трамп під час зустрічі з російським 

президентом, керуючись національними інтересами, запропонував почати 

американсько-російські відносини «з чистого аркуша». При цьому Д. Трамп 

охарактеризував зустріч як «дуже конкретну», оскільки сторони «домовилися 

прискорити необхідні процеси для призначення нових послів», а російський 

президент заявив, що «була дуже тривала бесіда, оскільки накопичилося 

багато питань щодо України і Сирії та інших проблем двосторонніх відносин, 

а також питання кібербезпеки та  боротьби з тероризмом» [357]. 

 Важливим для політологічного аналізу вважаємо і той факт, що 

президент КНР Сі Цзіньпін по дорозі на саміт «G20» 2017 р. відвідав РФ, 

щоб обговорити політичні питання з В. Путіним і, таким чином, підкреслити 

спрямованість стратегії Китаю стати домінуючою світовою державою [358]. 

Відносно скасування санкцій, що були введені проти Росії за її дії в Україні, 

то як відомо, це питання піднімалося, але детально не обговорювалося. 

Вважаємо, що воно, як і раніше, прив’язане до остаточного врегулювання 

кризи в тій чи іншій формі. На початку липня 2017 р. багато вчених та 

аналітиків наголошували, що адміністрація Д.Трампа збирається вести 

жорсткі переговори щодо агресії РФ проти України, про що говорить 

призначення спеціальним представником США для врегулювання конфлікту 

К.Волкера.  

Слід зазначити, що після гамбурзького саміту тогочасний держсекретар 

Р.Тіллерсон, який приїхав в Україну для з’ясування ситуації, заявив про 

збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки «Москва не відмовиться від 

дій, що викликали введення цих санкцій». Тому можна припустити, що в 

Білому домі існує фракція, куди очевидно входить і сам президент, яка 

намагається якомога швидше і якомога масштабніше нормалізувати 
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відносини з Росією. Але, незважаючи на очевидну упередженість президента 

Д.Трампа, жорстка політика щодо РФ з боку США зберігається [359].  

Адміністрація 45-го президента Сполучених Штатів Америки Д.Трампа 

прагне перш за все допомогти Європейському Союзові суттєво 

диверсифікувати імпорт енергоресурсів, щоб знизити залежність від Росії 

шляхом розвитку  відповідної інфраструктури за допомогою різних програм, 

таких як «Тримор’я», а також санкцій, що спрямовані проти російської 

трубопровідної експансії на європейському континенті. Фактично 

адміністрація Д. Трампа оголосила, що вся Європа, включаючи Україну, є 

«привілейованою сферою американських інтересів».Остання спроба 

обговорити українське питання була запланована на середину липня 2017 р., 

проте Д.Трамп, розповідаючи журналістам про санкції в зв’язку з Україною, 

зокрема наголосив: «Чому я повинен знімати санкції, не отримуючи нічого 

натомість? І тим не менше, ми обговорюємо односторонні поступки, роблячи 

це в іншому контексті» [359]. 

Зауважимо, що чимало дослідників зазначають, що Д. Трамп підходить 

до вирішення більшості дипломатичних проблем, як до укладання ділової 

угоди, використовуючи твіттерні комунікації для оприлюднення власних 

суджень і не рахуючись з думкою професійних дипломатів з 

Держдепартаменту, які намагаються згладити його риторику. «Він надає 

перевагу формату двосторонніх переговорів з лідерами, які його розуміють 

та шукають баланс між національними інтересами й демонстрацією сили». 

Така ситуація, як підкреслюють аналітики, є «ідеальною для В. Путіна, який 

вважає за краще вести справи з поступливими і податливими людьми за 

закритими дверима». «Немає сумнівів, писав Г.Каспаров, що саме це він 

сказав Д. Трампу: «великим цього світу не варто турбуватися про мізерних 

людей типу законодавців, журналістів і суддів, а також про неспроможні 

країни, такі як Україна» [360]. 

 На думку українських дослідників, напруга щодо України у США й у 

подальшому буде залишатися високою, оскільки йдеться не тільки про 
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проблеми з корупцією і реформами в Україні, а й про загрози для всієї 

системи міжнародної безпеки. Від адміністрації Б. Обами Україна мала 

кредит довіри, оскільки уповноваженим у справах України був віце-

президент Дж.Байден, який залучав до внутрішньоукраїнського порядку 

керівництво США [361].  

Важливим залишається питання про те, що за президенства Д. Трампа 

Україні необхідно вибудувати відносини  таким чином, щоб Україну 

згадували не лише у зв’язку з агресією Росії, як це відбувається в останні 

роки, а як надійного союзника, з яким «вигідно мати справу». Ще один 

важливим аспектом аспектом, на думку фахівців, стали завищені очікування 

підтримки України від сенаторів Дж.Маккейна і Л.Грема, чиї проукраїнські 

погляди не викликали сумнівів. Однак вони позиціонували себе як опоненти 

Д. Трампа в Республіканській партії, порушуючи питання про російські 

кібератаки під час виборчого процесу і про делегітимацію його перемоги на 

виборах [361]. 

Зазначимо, що у проекті бюджету на 2018 р., запропонованому 

адміністрацією президента США Д. Трампа, містилася ініціатива щодо 

скорочення витрат на операції ООН з підтримання миру, які зараз 

проводяться в 16 країнах світу і в яких бере участь Україна. В ООН заявили, 

що «…представлені цифри просто не дозволять ООН продовжувати всю 

важливу роботу по досягненню миру, розвитку, прав людини і гуманітарної 

допомоги». Раніше Генсек ООН А.Гутерріш застерігав від різкого 

скорочення фінансування ООН, пояснюючи, що такий крок може нівелювати 

вплив довгострокових зусиль щодо реформування організації. Натомість 

Д.Трамп і раніше давав зрозуміти, що вважає ООН неефективною 

організацією, на яку «американцям шкода грошей». У грудні 2016 р. він 

назвав її «клубом за інтересами, де збираються люди для приємного 

проводження часу». Згідно із заявою, яку Д. Трамп зробив у травні 2017 р., 

ефективність ООН є низькою, а витрати організації «вийшли з-під 

контролю». Водночас американський президент заявив про значний 
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потенціал ООН у міжнародному управлінні. Як і у випадку з НАТО, Д. 

Трамп вважає, що фінансові внески США є незрівняно більшими, ніж інших 

країн. США дійсно на даний момент головний донор ООН, який становить 

22% основного бюджету організації або 5,4 млр. дол, ще 7,9 млрд дол 

американці вкладають в уже згадані миротворчі операції, а це більше чверті 

відповідного бюджету (28,5%). Водночас різним структурам ООН США 

заборгували мільйони доларів [362].  

Незважаючи на те, що операції з підтримання миру прямо не 

стосуються України, вказують експерти, є чимало причин, за якими 

скорочення витрат на миротворчу діяльність ООН спричинить проблему для 

можливої місії організації щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Крім 

того, йдеться не тільки про миротворчі операції, адже ООН також надає 

підтримку українським внутрішньо переміщеним особам, програмам 

адаптації та очищення води, тобто гуманітарну допомогу, яка є дуже 

важливою і постраждає в першу чергу. У певному сенсі можна говорити 

навіть про прямий вплив скорочення фінансування ООН на програми, які 

організація підтримує в Україні [362].  

Війна РФ проти України консолідувала громадську думку, і 

соціологічне опитування, яке було проведено в червні 2017 р., показало, що 

92% людей, що живуть на підконтрольній Україні території, сьогодні 

вважають себе українцями. Зазначимо, що 10 років тому таких людей було 

75%. Частково такі зміни пояснюють відсутністю інформації з окупованих 

районів України, але в основному це викликано зміною ставлення 

суспільства до агресії РФ. Росію також стримує військовий потенціал 

України, що зміцнюється, і напружують ознаки економічного підйому 

країни, що є результатом діяльності української влади. Тим часом Росія несе 

значні економічні втрати через міжнародні санкції. Крім того, наростає 

загроза громадського невдоволення в економічно нерозвинутих районах 

України, які контролюються російсько-терористичними угрупованнями. 

Наразі на території України перебувають 1,8 млн внутрішньо переміщених 
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осіб, 600 тис - виїхали в Росію, а в так званих «Донецькій і Луганській 

народних республіках» сукупна чисельність населення становить понад 3,5 

млн людей. Багато з них є пенсіонерами, що живуть на пенсії, які виплачує 

українська держава, решту становлять шахтарі і робітники промислових 

підприємств, які були тісно пов’язані з українською економікою. Водночас 

Росія нарощує агресію: різко зросла кількість ударів по лікарнях, школах, 

заводах і інших цивільних об’єктах, в результаті чого гинуть люди [363]. 

 Про підтримку України з боку США за президентства Д. Трампа 

говорить і посилення санкцій проти РФ. Так, 5 липня 2017 р. Палата 

представників Конгресу США 419 голосами підтримала посилення санкцій 

відносно Росії, Ірану та Північної Кореї. У свою чергу 27 липня 2017 р. 

рішення про санкції 98 голосами при 2-х «проти» схвалив Сенат і його 

підписав президент США Д. Трамп. На думку голови правління фонду 

«Майдан закордонних справ» Б. Яременка дуже важливо, що законопроект 

двопартійний і його підтримали як республіканці, так і демократи, що 

свідчить про консолідованість дій американського політикуму проти РФ. 

Таку консолідовану позицію в Конгресі можна пояснити й тим, що є збіг 

інтересів кількох груп, які зацікавлені Іраном, Північною Кореєю і Росією. 

Також Конгрес намагається продемонструвати силу Сполучених Штатів, а 

кожен конгресмен показує своїм виборцям, наскільки він вірить в цю силу. В 

цьому відношенні можна сказати, що Д. Трампа обмежують в ухваленні 

рішень, щоб він не зробив того, з чим Конгрес і більшість американців є 

незгодними. Також слід відзначити, що в представленому законопроекті 

Крим і Донбас називаються складовими однієї війни, що також  важливо для 

України [364]. 

Санкції проти РФ сприяють її ізольованості і технологічній відсталості, 

а оскільки Росія продовжує сильно залежати від експорту нафти і газу, 

ситуація з санкціями навряд чи зміниться найближчим часом. У цьому 

контексті необхідно зазначити, що жодна країна в новітній історії не змогла 

відновитися економічно і технологічно та наздогнати інші країни, 
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ізолювавши себе від інвестицій,  іноземного капіталу і технологій.  Зокрема, 

доповіді про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього економічного 

форуму Росія була на 111-ому місці серед 138 країн у сфері прямих 

іноземних інвестицій і передачі технологій. Також Закон про санкції дає 

законодавцям США право блокувати спроби президента Д. Трампа скасувати 

їх, і підсилює штрафні заходи, введені за вторгнення Росії в Україну і її 

втручання в минулорічні вибори в США. Таким чином, заходи отримали 

аналогічний статус тим, що були прийняті згідно з поправкою Джексона-

Веніка в епоху «холодної війни» в 1974 р., яка накладала торгові обмеження 

на CCCР за блокування єврейських емігрантів. Варто відзначити, що 

поправка діяла протягом чотирьох десятиліть, навіть після розпаду 

Радянського Союзу. За оцінками МВФ, тривалі обмеження можуть призвести 

до сукупної втрати до 9 відсотків валового внутрішнього продукту РФ в 

середньостроковій перспективі [365]. 

Закон про нові санкції характеризується як особливо проблематичний 

для Д. Трампа, оскільки, крім уведення нових санкцій, він також обмежує 

можливість президента самостійно скасовувати або пом’якшувати санкції 

проти Росії в майбутньому. Трамп ще до прийняття закону висловлював 

досить скептичне ставлення до нових санкцій, але, якби він наклав на них 

вето, можна було очікувати, що президентське вето скасували б необхідні 

для цього 2/3 членів Конгресу. Як зазначалося у російських коментарях, 

«американський істеблішмент начисто переграв Трампа» [366]. 

Американські аналітики розглядають  реакцію Росії на нові санкції як 

ознаку того, що росіяни не розуміють американську системи ухвалення 

рішень. Так, данський журналіст П.Тіман, коментуючи ефективність 

американських санкцій щодо РФ зауважує, що у США Конгрес може 

виступити проти президента, а президент вважається дійсно сильним, якщо 

йому вдається співпрацювати з Конгресом. У Росії ж парламент, 

наголошується в експертних коментарях, є нічим іншим як національними 

зборами, які ставлять печатку на те, що вирішує уряд» [366]. 
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Водночас американський президент Д. Трамп висловив позитивне 

ставлення до України з приводу з 25-річчя існування Американської торгової 

палати в Україні: «Відносини між Сполученими Штатами і Україною ще 

ніколи не були більш важливими, зазначалося у привітанні. Ми виступаємо 

партнерами України в прагненні зміцнити демократичне управління, 

викорінити корупцію і залучити іноземні інвестиції. У розпал глибоких 

політичних, економічних і соціальних змін Американська торгова палата в 

Україні відстоювала наші спільні цінності та сприяла розвитку 

американського експорту і створення робочих місць. Ваша наполеглива 

праця зміцнює економічне партнерство між нашими країнами і 

безпосередньо сприяє процвітанню як Сполучених Штатів, так і України», 

йдеться в привітанні Д. Трампа. Нагадаємо, що з нагоди 25-річчя 

Американської торговельної палати висловився й український президент, 

який наголосив, що між Україною і США встановилося стратегічне 

партнерство, і за підтримки США Україна стає більш міцним оплотом 

демократії у своєму регіоні» [367]. 

У зв’язку з цим необхідно відзначити, що американський аналітик 

М.Скак розглядає ситуацію, що склалася, як ознаку того, що стратегія Росія 

не спрацювала: «На початку президентства Д. Трампа росіяни розраховували 

на те, що він зможе встановити нові партнерські відносини з Росією», вважає 

М. Скак, «але росіяни прорахувалися, бо Трампу не вдалося це зробити через 

скандал, пов’язаний з «Рашагейтом». Посилення санкцій, на думку експерта, 

стали результатом втручання РФ у виборчу кампанію в США. Твердження 

російської влади про те, що «санкції пішли мало не на користь Росії, дуже 

сумнівні: «До сих пір західні санкції не зачіпали енергетичний сектор, але 

нові американські обмеження стосуються також і субпідрядників, які 

постачають передові технології енергетичного сектору. Це означає, що на 

карту поставлено майбутнє російських енергопостачань. А для росіян це 

серйозно», - стверджує М.Скак [366]. 
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  В цілому можемо констатувати, що з одного боку, Україні вдалося 

залучити президента США Д. Трампа до дієвості американської політики в 

умовах збройної агресії Росії проти України. З іншого боку, Україні 

необхідно виконувати взяті на себе зобов’язання, в рамках яких потрібно 

вживати непопулярних заходів у сфері економіки, соціальної політики та 

фінансів. Одночасно зі спробами врегулювати ситуацію між Україною і 

Росією США змушені шукати вирішення щодо ще двох масштабних криз, в 

яких Росія підтримує противників США. У зв’язку з цим примітним 

залишається той факт, що і держсекретар,  і президент США  підтвердили, 

що наразі Мінські угоди знаходяться на етапі, коли необхідно політичне 

рішення Росії щодо виведення своїх військ з окупованих територій і передачі 

Україні контролю над кордоном. Фахівці вважають, що «Росія досягла 

якогось певного максимуму по українському питанні у відносинах зі США, і 

потрібен якийсь хід, щоб дестабілізувати ситуацію з метою посіяти 

невпевненість в цьому процесі. Оскільки інших легітимних шляхів в рамках 

мінського процесу та інших форматів Росія не бачить, вона може піти 

шляхом проголошення таких несподіваних рішень» [368]. 

На переконання багатьох аналітиків, «візит чинного українського 

президента 2017 р. в США і його зустріч з американським президентом 

виявилися потужним ударом по зовнішній політиці Росії і продемонстрували 

наявність зовнішньополітичної стратегії з питань україно-російської кризи». 

Твердження американської сторони про те, що санкції проти Росії 

триватимуть до моменту деокупації України є дуже серйозною заявою і в 

рамках міжнародних угод та зобов’язань США за Будапештським 

меморандумом. Небезпека полягає в тому, що окупація Криму та присутність 

збройних сил Росії на Сході України можуть перейти в хронічну стадію так 

само, як це відбулося в Абхазії, Південній Осетії і Придністров’ї [369].  

Наразі констатується, що щодня порушуються підписані в 2015 р. 

Мінські угоди, оскільки РФ сконцентрувала значний військовий потенціал на 

україно-російському кордоні, блокує значну частину азовсько-чорноморської 
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акваторії, готує інфраструктурні об’єкти для можливого повномасштабного 

вторгнення на територію України. Існує можливість не тільки 

повномасштабних військових дій але і можливе застосування ядерної зброї 

про що говорить наприклад будівництво ядерних бункерів в Криму  [369].  

Таким чином, адміністрація Д. Трампа пийняла кілька важливих 

зовнішньополітичних заяв шодо України: була оприлюднена нова стратегія 

національної безпеки Америки, де Росію назвали «ворогом номер один», 

американський лідер також ухвалив продаж зброї Україні, а Мінфін США 

наклав санкції на найближче оточення російського президента. «Подібна 

політика повністю суперечить передвиборчим заявам Д.Трампа про 

встановлення теплих відносин з РФ», - пише CNN. Зміну в поведінці глави 

американської держави пояснюють дією кількох чинників, а саме 

«розслідуванням відносно російського втручання у виборчий процес в США і 

загальною недовірою американських спецслужб, дипломатів, військових і 

законодавців до Росії та її кібератак», йдеться в статті. На думку директора 

Інституту Кеннана М.Роджанскі, «у в 2018 р. відносини між США і РФ стали 

більш напруженими, оскільки Америка визначилася з політикою щодо Росії, і 

ця політика є досить конфронтаційною». Водночас інший аналітик – А.Стент, 

директор Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень 

Джорджтаунівського університету, вказує, що глава Білого дому під час 

свого виступу про стратегію національної безпеки США на відміну від 

опублікованої версії документа опустив ті пункти, в яких йшлося про 

«російське втручання» у президентські вибори. Така поведінка Трампа, як 

стверджує А.Стент, свідчила про двоїсту політику американського 

президента, націленого на зближення з РФ, коли міністр оборони Дж.Меттіс, 

радник з національної безпеки М.Макмастер і держсекретар Р.Тіллерсон 

«прагнули проводити досить жорстку лінію» щодо РФ [370]. 

Аналітики зазначають, що стратегічні помилки попередньої 

адміністрації Б. Обами посилили російську проблему, і Д. Трампу доводиться 

проявляти готовність захищати американську і європейську безпеку. 
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Вважається, що можливість передати Україні зброю, з якою вона зможе 

протистояти російським загрозам (РЛС зарубки артилерії, бронемашини, 

протитанкову зброю, захищену апаратуру зв’язку, розвідувальні 

безпілотники, протидесантні кошти, такі як мілководні міни, засоби навчання 

і розвідки), допоможе стримати російську агресію і посилить американське 

лідерство в НАТО [371].  

Тобто, наголошує С.Бланк, поставки зброї в Україну «зміцнять довіру 

до американської політики, в центрі якої з часів Г.Трумена завжди стояла 

підтримка народів проти агресії. Більш того, це стане сигналом для всього 

світу і створить, як за часів Р. Рейгана, реальну основу для майбутнього 

діалогу з Росією, позбавленої засобів здійснення агресії. Публічна 

демонстрація допомоги Україні також послабить напруженість всередині 

країни» з погляду  того, «Д.Трамп протистоїть Росії і відстоює американські 

інтереси». Зауважимо, що Україна неодноразово піднімала питання про 

важливість отримання військової допомоги від США як підписанта 

Будапештського меморандуму. Втім екс-президент Б. Обама відмовив, 

пославшись на те, що «поставки смертоносної зброї приведуть до ескалації 

конфлікту; і дозволив лише постачання Україні лише такої техніки, як РЛС 

ближньої дії і біноклі нічного бачення» [371]. 

 К. Волкер, спеціальний представник США на переговорах з Україною, 

свого часу в ефірі радіостанції «Свобода» зазначав, що на Донбасі «більше 

російських танків, ніж у всій Західній Європі». Крім цього, Росія проводила 

навчання в Білорусі на лінії фронту з НАТО, в яких взяли участь 100 тисяч 

військових. Після обрання президентом Д. Трамп підтримав розгортання 

військ НАТО в Польщі і в країнах Балтії, підтвердивши, що США «завжди» 

підтримуватимуть союзні держави ЄС та НАТО. В експертних висновках 

відзначається, що у Д.Трампа з’явився шанс показати, що завдяки допомозі 

Україні, «яка довела своє прагнення боротися за незалежність», США 

стверджує позицію Америки як світового лідера, здатного вирішувати 

глобальні проблеми [372]. 
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Таким чином, дії адміністрації Д. Трампа щодо стратегічного 

партнерства між США і Україною свідчать про те, що посилення санкцій 

проти Російської Федерації в умовах російсько-українського конфлікту, 

підтримка прагнень України дотримуватися демократичних цінностей, 

співпраця України з НАТО вважаються пріоритетами зовнішньої політики 

Америки у сучасних міжнародних відносинах.  

Про стратегічне партнерство між США і Україною засвідчив і візит в 

Україну представника глави Пентагону Дж.Меттіса, який обговорював 

перспективи стратегічного партнерства з Україною і провів консультації з 

нарощування потенціалу військових сил України [373].  

Від імені адміністрації Д. Трампа Дж. Меттіс підкреслив прихильність 

США до стратегічного партнерства з Україною і підтримку суверенітету і 

територіальної цілісності України. Глава Пентагону також нагадав, що 

пріоритет у вирішенні українських проблем віддається передусім 

дипломатичним методам. Коментатори підкреслюють, що разом з 

Дж.Меттісом Україну відвідав спецпредставник США по Україні К.Волкер, 

що також є ознакою підвищення уваги до України з боку США і виразом 

намірів розвивати і зміцнювати стратегічне партнерство між США і 

Україною [373]. 

Зміни в Держдепартаменті США, що відбулися на початку 2018 р., 

пов’язані з відставкою Р.Тіллерсона і призначенням очільником 

зовнішньополітичного відомства колишнього директора Центрального 

розвідуваного управління США М. Помпео, зумовили більш прагматичний 

підхід президентської адміністрації до відносин з Україною. Слід 

підкреслити, що з цього приводу колишній помічник міністра оборони США 

і директор Центру Байдена М. Карпентер  в цьому контексті зауважив: 

«…нетривала робота Тіллерсона в Держдепартаменті була хрестоматійним 

прикладом провального лідерства, однак його зовнішньополітичні принципи 

були більш традиційними, що стало причиною розсинхронізації з 

президентом Трампом в ключових питаннях, таких як Росія, Іран чи КНДР». 
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На думку фахівців, погляди М. Помпео щодо багатьох проблем, зокрема 

щодо підтримки Україні у її боротьбі проти російської агресивної війни і 

провокативної політики РФ, схожі з тими, яких дотримувався Р.Тіллерсон. 

Водночас на відміну від інших співробітників Держдепартаменту, М. Помпео 

розуміє, що робота в Україні стосується підтримки стабільності і готовності 

до російської агресії і потенційної дестабілізації як Європи, так і світу 

загалом [374].  

Глава американського зовнішньополітичного відомства США 

М.Помпео заявив, що США ніколи не визнають спробу анексувати Крим і 

будуть всіляко підтримувати Україну в її боротьбі за збереження свого 

національного суверенітету. Він наголосив, що «…дух сміливості і рішучості 

змушує українців продовжувати вести боротьбу за збереження свого 

національного суверенітету і територіальної цілісності на тлі російської 

агресії. Україна в цьому питанні не має друга більшого, ніж США». «Ми і 

надалі будемо впроваджувати санкції для Росії, поки Москва повністю не 

виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні», заявив 

М.Помпео, підкресливши, що «США ввели нову хвилю санкцій проти РФ і 

прихильників її агресії в Україні. Крім того, держсекретар США наголосив, 

що американський уряд продовжить працювати разом з Україною над тим, 

щоб зупинити проект Північний потік-2, який підриває економічну і 

стратегічну безпеку України і створює ризики для суверенітету європейських 

держав, які залежать від російського Газу [374].  

Відтак фахівці з міжнародних відносин і глобальної безпеки вважають, 

що в умовах нинішньої кризи в Україні інтереси Сполучених Штатів та 

Європи є взаємопов’язаними і вирішальними для їхніх майбутніх 

міжнародних і глобальних стратегій і змушують США і союзні держави 

ефективніше долучатися до політики в Україні.  

Що стосується стратегічного партнерства між США та Україною, то, на 

погляд експертів, «відносини ґрунтуються на спільних цінностях і взаємних 

інтересах, що включають поширення економічних свобод та демократії, 
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забезпечення безпеки, посилення верховенства права та сприяння науково–

технологічному розвитку. При цьому, зазначається у дослідженнях, 

«зовнішньополітичні інтереси США спрямовані на зміцнення України як 

демократичної держави, що інтегрована до європейських та євроатлантичних 

структур», оскільки урядовими структурами США було прийнято рішення 

про передачу летальної зброї Україні, а також підтримано законопроект про 

співпрацю з Україною з питань кібербезпеки в умовах російської агресії. 

Крім цього, США виділяє фінансову підтримку для реформування 

оборонного, безпекового та енергетичного секторів України [375]. 

Таким чином, на авторську думку, інтерес учасників міжнародних 

відносин до зовнішньополітичної діяльності та курсу України передусім 

визначається низкою внутрішніх і зовнішніх чинників, які суттєво впливають 

на сприйняття української держави як сучасного актора міжнародних 

відносин.   

 

 

Висновки до  Розділу 3 

 

На сьогодні США залишаться найвпливовішою державою світу, а 

також економічним, науково-технологічним, військовим і дипломатичним 

чинником розвитку міжнародної системи. Відтак вплив США на 

трансформацію сучасної міжнародної системи і формування нового 

міжнародного порядку залишатиметься на перспективу відчутним і суттєвим, 

незважаючи на те, що на світовій арені може збільшитися кількість важливих 

міжнародних акторів, які ставитимуть під сумнів або сприятимуть зниженню 

статусу лідера США.  

Загалом аналіз основних тенденцій і прогнозів розвитку локальних 

цивілізацій і прогнози на середньострокову перспективу, які 

підтверджуються кількісними оцінками, свідчать, що очікуються важливі 

зміни в позиціях тих чи інших цивілізацій і їх впливу на систему 
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міжнародних відносин і формування міжнародного порядку. Інше значення 

мають довгострокові прогнози, або тенденції, що формуються в 

середньостроковій перспективі, зародження деяких важливих трендів і 

глобальних змін, які не піддаються екстраполяції. Саме така тенденція 

виявляється в даний час в політиці КНР, яка  принципово вибудовує систему 

двосторонніх, а не багатосторонніх відносин, інвестує в транспортні 

коридори, а також уникає стратегічних військово-політичних союзів. Крім 

того, на сьогодні обсяг торгівлі КНР з усіма центрами сили виглядає дуже 

збалансовано, що планомірно створює «паралельну реальність» в світі, яка їй 

вигідна.  

Загалом велика стратегія Д. Трампа «Америка понад усе» («America 

first!») суттєво відрізняється від двопартійного консенсусу, що визначав 

зовнішню політику Сполучених Штатів Америки у постбіполярний період 

формування міжнародної системи. Американські президенти післявоєнної 

епохи бачили світ демократії, що розповсюджується і вільного ринку як 

більш безпечний і процвітаючий. Вони також вірили, що інвестиції, які США 

роблять з метою захисту своїх союзників і підтримки міжнародних 

інституцій, є доволі вдалими угодами, тому що вони запобігають розвитку 

негативних геополітичних сценаріїв, за яких Сполученим Штатам Америки  

доведеться заплатити набагато більше, як життями, так і фінансовими 

ресурсами.  

Формування доктринальних засад зовнішньої політики США за 

президентства Д. Трампа відбувається на тлі протиріч і трансформацій в 

системі міжнародних відносин, що у свою чергу впливає на формування 

міжнародного порядку. Велика стратегія США вбачається як цілісна, 

цілеспрямована й укорінена систему уявлень про позицію і мету діяльності 

США на політичній арені світу.  Позиція Д. Трампа базується на тому, що 

головні загрози нацбезпеці зумовлюються взаємозв’язком міжнародних і 

внутрішніх викликів, які згенеровані потужними зовнішніми силами, що 

безпосередньо впливають на внутрішню безпеку і економіку США.  
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В цілому доктрина Д. Трампа «America first!» складається з чотирьох 

елементів – боротьба з радикальним ісламом, економічний націоналізм, 

боротьба з нелігальною міграцією та «відсторонений мілітаризм». США 

опинилися перед вибором: або чергова глобальна стратегія на базі власних 

інтересів і цінностей, або національна стратегія як частина стратегії 

глобалізації, яка націлена на вирішення загальносвітових проблем. Процеси 

сучасної глобалізації розвиваються швидкоплинно, і їм можна надати нову 

форму і зміст або через консенсус основних суб’єктів світової політики, або 

через черговий глобальний катаклізм. США роблять нову заявку на 

глобальне лідерство на основі політики пріоритету національних інтересів 

над міжнародними. 

  Перспективи стратегічного партнерства між США та Україною 

визначаються в першу чергу позицією адміністрації США, яка спрямована на 

збереження лінії попередньої адміністрації Б. Обами щодо анексії Криму та 

окупації Донбасу. На вирішення актуальних зовнішньополітичних питань 

України багато в чому впливають американо-російські відносини, іх стан та 

динаміка. Візит президента України (2017 р.) до США і зустріч з Д. Трампом 

продемонстрували наявність зовнішньополітичної стратегії США, що 

стосується україно-російської кризи, яку США налаштовані вирішити у 

стислі терміни. На сьогодні небезпека полягає в тому, що окупація Криму та 

присутність збройних сил Росії на Сході України можуть перейти в хронічну 

стадію так само, як в Абхазії, Південній Осетії і Придністров’ї, що не 

підтримується адміністрацією Д. Трампа. Наразі констатується, що  інтереси 

США щодо України є тісно взаємопов’язаними і вирішальними для 

майбутніх міжнародних і глобальних стратегій лідерства Америки в світі. 
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ВИСНОВКИ 

1. Актуальність цілісної наукової концептуалізації феномена 

«лідерства» потребує більш комплексного осмислення проблеми еволюції 

концепції лідерства. На стані теоретичного аналізу політичного лідерства 

позначилися об’єктивні труднощі, що пов’язані зі складністю такого 

феномена, прояв якого є значно ширшим за політичні відносини. США 

залишаються ключовою світовою державою, однак на тлі кризових явищ у 

світовій економіці та політиці, що мають внутрішньополітичні наслідки, 

складаються передумови скорочення американського впливу в світі.  

Зовнішня політика США є складним, багаторівневим процесом і 

виявляється на індивідуальному, державному і системному рівнях. Вельми 

важливим є значення системного рівня аналізу зовнішньої політики, в основу 

якого покладено розуміння того, що всі держави діють у глобальному 

середовищі, і що специфічні характеристики даної системи визначають 

модель взаємодії між ними. Для здійснення зовнішньої політики і реалізації 

національних інтересів держави використовують різноманітні інструменти, 

які багато в чому пов’язані з науковою категорією «сила», із загальною 

особливістю впливати на глобальне управління. Найбільш значущим 

дослідженням різних форм застосування сили в міжнародних відносинах, в 

контексті таких наукових категорій, як «національний інтерес» і 

«національна безпека», є наукові праці Дж. Ная-молодшого, який виділив 

основні форми застосування сили: «жорстку силу», «економічну силу» і 

«м’яку силу». Згідно з концепцією Дж. Ная-молодшого, «м’яка сила» є 

похідною від трьох ресурсів держави: її культури, політичної ідеології і 

зовнішньої політики. 

Набуває актуальності стратегія «розумної сили», яка є більшою мірою 

не методом реалізації зовнішньої політики, а здатністю ефективно 

розпорядитися «жорсткою силою», «економічною потугою» і «м’якою 

силою» при вибудовуванні власної міжнародної політики. Застосування 
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стратегії «розумної сили» багато в чому призводить до вирішення дихотомії 

«жорсткої сили» і «м’якої сили» у зовнішній політиці сучасних держав, 

оскільки дозволяє, з одного боку, всебічно дослідити сильні і слабкі сторони 

того чи іншого зовнішнього політичного інструменту, так само як і здійснити 

детальний аналіз чинної політичної обстановки.  

У науковому дискурсі категорії «гегемонія» і «лідерство» часто 

вживаються як взаємозамінні поняття. Водночас «лідерство» трактується як 

більш загальне поняття щодо «гегемонії». Крім того, асоціація гегемонії з 

домінуванням і чітка прив’язка гегемонії до потуги держав робить цей термін 

менш значущим для опису поточних процесів.  

2. На час правління адміністрації Дж. Буша-ст. (1989-1992 рр.) і першої 

адміністрації Б. Клінтона (1993-1996 рр.) припав період закріплення 

глобальних політичних змін, що відбулися з розпадом СРСР. На початку 90-х 

рр. ХХ ст. республіканська адміністрація президента Дж. Буша-старшого. 

при визначенні зовнішньої політики керувалася неоконсервативними 

ідеологіями, що відзначалися жорсткою установкою на світове лідерство і 

готовністю забезпечити умови для цього будь-якою ціною.  

Концепція Дж. Буша - старшого полягала у одностайному засудженні 

учасниками міжнародної системи порушення усталеного міжнародного 

порядку. За таких умов, в цілому суб’єкти світової політики об’єднувалися 

навколо американського лідерства і підтримували його. Зовнішньополітичну 

доктрину Дж. Буша-старшого можна охарактеризувати як «стратегію 

постстримування». До неї відносять документи, що вийшли в період з 1991-

по 1993 рр. Перший з них, підготовлений адміністрацією Дж. Буша- 

старшого ще до припинення існування СРСР, але після розпаду 

Варшавського Договору був уже націлений на побудову нового 

міжнародного порядку відповідно до американських цінностей. У Стратегії 

національної безпеки 1993 р. адміністрацією Дж. Буша-старшого було 

відображено прагнення військово-політичного керівництва закріпити вигідні 

зміни в світі з метою забезпечення світового лідерства США.  
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Демократична адміністрація Б. Клінтона (1993-2000 рр.) взяла на 

озброєння ліберально-консервативну концепцію глобального лідерства, яка 

була спрямована на досягнення світового лідерства США та ґрунтувалася на 

силовому регулюванні міжнародних відносин із залученням союзників, таких 

як ЄС, і оборонних структур, таких як НАТО. Адміністрацією Б. Клінтона 

було розроблено і прийнято три Стратегії національної безпеки США в 1994-

1996 рр. під однією назвою – «Стратегія залучення в міжнародні справи і 

поширення демократії в світі», що були орієнтовані на забезпечення безпеки 

і процвітання США за рахунок підтримки статусу як головної світової 

держави, утвердження активного лідерства країни як необхідного чинника 

підвищення безпеки, пожвавлення економіки і відкриття нових ринків.  

Погляди представників ліберальних, неоліберальних, консервативних 

та неоконсервативних напрямків в науці про міжнародні відносини 

співпадали щодо методів реалізації амбіцій США відносно глобального 

лідерства. Офіційні стратегії національної безпеки США становлять ідейний 

симбіоз з певними відмінностями між ними в концептуальному оформленні. 

У прихильників демократичної партії констатується більше риторики про 

демократію, колективізм, дипломатію, а у прибічників республіканської 

партії частіше фігурують концепти загрози безпеці країни, вороги США 

тощо. Втім і демократи, і республіканці виявилися одностайними в питанні 

способів використання військової моці США з метою реалізації їх глобальної 

стратегії, яка була спрямована на захист американських інтересів та 

трансформацію міжнародної системи згідно з ідеями ліберальної демократії. 

Загалом, прихильники гегемонії відкидають будь-які ідеї про 

багатополярну міжнародну систему, визнаючи тільки однополярну модель, в 

центрі якої США - гегемон, міць і авторитет якого визначатимуть майбутній 

розвиток світової спільноти. Перемога Б. Клінтона на президентських 

виборах 1996 р. була розцінена його адміністрацією як національне визнання 

зовнішньополітичної стратегії США не тільки на кінець ХХ ст., а й на 

майбутнє сторіччя. Так, у травні 1997 р. було представлено «Стратегію 
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національної безпеки в новому столітті» з основами зовнішньої політики 

адміністрації Б. Клінтона на другий термін його президентства. 

Представники такої популярної концепції, як «узгоджена безпека», в цілому, 

не поділяють мирні засоби вирішення конфліктних ситуацій традиційними 

мирними методами примушування до миру і допускали застосування 

військових методів розв’язання назрілих міжнародно-політичних проблем 

силами ООН або регіональних організацій безпеки таких, зокрема, як НАТО. 

З цією метою розроблялися різні концепції «гуманітарного втручання». Вони 

базувалися на концептуальних засадах доктрини «обмеженого суверенітету», 

що передбачають обмеження демократичних прав і свобод. 

3.Центральне місце у концептуальному вимірі стратегії глобального 

лідерства США за президентства Дж. Буша-молодшого займала концепція 

«жорсткої» гегемонії США, що розроблялася вченими і політиками, які за 

своїми переконаннями представляли правий напрям традиційного 

консерватизму. «Доктрина Буша» базувалася на тому, що протягом багатьох 

століть в міжнародному праві визнавалося правомірним вживання заходів в 

порядку законної самооборони проти сил, які представляють безпосередню 

загрозу нападу. Стратегія національної безпеки 2002 р., яка була сформована 

під впливом подій 11 вересня 2001 р., виявилась важливим елементом 

«Доктрини Буша». Стратегія безпеки 2002 р. визначала збереження миру 

шляхом «боротьби з тероризмом і тиранією». Виділяються кілька напрямків 

формування стратегії національної безпеки США – прагнення за допомогою 

військово-технічної переваги гарантувати недоторканність території США, їх 

союзників, а також американських збройних сил, розміщених в різних 

регіонах світу, збільшення кількості союзників по НАТО і нейтралізація 

можливих конкурентів. Водночас у лідерів багатьох союзних держав виникли 

побоювання, що боротьба з тероризмом слугуватиме прикриттям прагнень 

США розширити зону своєї військової присутності, а також просуванням їх 

зовнішньополітичних інтересів через підтримку світового лідерства. 

Центральним елементом зовнішньополітичної концепції США цього періоду 
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є превентивний удар, що розглядався як крайній, останній засіб для 

запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Фактично США вели у 2003 р. 

єдину в історії превентивну війну під тим приводом, щоб не дати С. Хусейну 

можливості отримати зброю масового ураження.  

Стратегія національної безпеки США 2006 р., має схожу з попередньою 

стратегією структуру. Однак оновлена стратегія фокусується на глобальній 

війні з тероризмом, вирішення, за допомогою військової сили регіональних 

конфліктів, посилення військово-стратегічних союзів, а також протистояння 

глобальним викликам і загрозам. Стратегія в цілому містить певний звіт 

досягнень стратегії національної безпеки 2002 р. та окреслює пріоритети на 

майбутнє. На доповнення до Національної стратегії безпеки США у 2006 р. 

було прийнято Національну стратегію боротьби з тероризмом, в якій зокрема 

визначено перемогу над розгалуженою терористичною мережою «Аль-

Каїда». Методи досягнення мети мають чимало спільного з методами, що 

зазначені в національних стратегіях безпеки 2002 р. та 2006 р. і передбачають 

протидію розповсюдженню ядерної зброї, зброї масового ураження та 

нейтралізацію екстремістських держав. Починаючи з 2006 р, на хвилі 

зовнішньополітичних невдач США,  фінансово-економічних криз, посилення 

впливу нових центрів сили, набули поширення ідеї про втрату США статусу 

світового лідера. Криза ідеології зовнішньої політики США в 2001-2009 рр. 

стала наслідком кризи американської еліти.  

4. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики Б. Обами 

ґрунтувалося на основі Стратегії національної безпеки 2010 р. та 2015 р.,  

аналіз яких показав, що США не відмовились від політики світового 

лідерства, а завдяки новим підходам та наявним ресурсам намагалися його 

посилити. Успіхи демократичної адміністрації, що представлені в Стратегії 

національної безпеки за президентства Б.Обами, позиціонувалися як вектор 

подальшого розвитку країни. Відтак у «Стратегії національної безпеки» 2010 

р. наводилися чотири «постійні національні інтереси»: безпека, процвітання, 

цінність і міжнародний порядок. Стратегія національної безпеки 2015 р. 
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запозичила багато чого з попередньої і мала на меті адаптацію міжнародно-

політичної обстановки до нових умов життєдіяльності американської 

держави. Вона стала концепцією національного оновлення і повернення 

США до глобального лідерства на основі ідеї «розумної сили», представленої 

адміністрацією Б. Обами ще в 2009 р. (сильна армія, потужна економіка, 

ефективна дипломатія, універсальні цінності та інновації), яка передбачала, 

що «сила і вплив у світі починаються з оновлення всередині країни». У 

Стратегії 2015 р. ідею «розумної сили» як основи глобального впливу 

повністю збережено, оскільки вона також передбачала орієнтацію країни на 

спільні дії через партнерство, коаліції і міжнародні організації. Концепт 

Стратегії свідчить про перенесення основних зусиль на відновлення 

«морального лідерства США» та на формування проамериканської думки в 

світі через дипломатію та співробітництво. 

Стратегії національної безпеки 2010 р., 2015 р. позиціонувалися як 

«розрив зі спадщиною» адміністрації Дж.Буша-молодшого, який керувався 

односторонніми підходами до ведення зовнішньої політики. Доктрина 

Б.Обами визнає цінність партнерства і надає більшого значення 

громадянському виміру на противагу військовому, а також підкреслює 

національне значення діалогу та необхідності зміцнення міжнародних 

інституцій. У стратегії підкреслюється політичне прагнення США 

підтримати формування міжнародного порядку, спрямованого на розв’язання 

проблеми міжнародної безпеки заради збереження глобального лідерства 

США. Під час президентства Б.Обами зовнішня політика США ґрунтувалася 

на евентуальній багатополярній моделі світового устрою, а також на 

просуванні неоліберальних реформ у всіх сферах суспільно-політичного та 

економічного життя, наданні більшого значення та повноважень у вирішенні 

нагальних світових проблем міжнародним організаціям, а також подальше 

просування у сфері підтримки та розвитку прав та свобод громадян різних 

країн та регіонів світу. Важливим елементом у стратегії глобального 

лідерства США вважалося «інформаційне протиборство», яке розуміється як 
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форма боротьби сторін з використанням спеціальних засобів впливу на 

інформаційне середовище протилежної сторони і захисту власного в 

інтересах досягнення поставлених цілей.  

Дослідження стратегії лідерства США Б. Обами виявило й її ідейно-

політичну спадкоємність із зовнішньою політикою Дж. Буша-молодшого. 

Позиція Б.Обами, всупереч декларативної критиці політики Дж. Буша-

молодшого, виявилася багато в чому схожою з курсом попередника, але 

більш прагматичною. Сила і загроза її застосування продовжували вважатися 

дієвим інструментом і засобом вирішення проблем безпеки, а розбіжності 

стосувалися ключових підходів і перенесення акцентів на багатосторонню 

дипломатію. Стратегія національної безпеки 2015 р. зобов’язувала 

відстоювати  національні інтереси США за рахунок посиленого і тривалого 

лідерства. В стратегії було викладено принципи та пріоритети щодо 

використання американської сили, висунуто модель американського 

лідерства, що заснована на економічних і технологічних перевагах і 

цінностях американського народу, підтверджено відданість США союзникам 

і заявлено про готовність стримування і протидії супротивникам.  

5. У зовнішньополітичному курсі США чітко простежується історична 

спадкоємність щодо досягнення лідерства на міжнародній арені. Протягом 

певного періоду після падіння Берлінської стіни на роль великої стратегії 

США претендували такі концепції, як «домінування», «першості», 

«глобального лідерства», «глобальної колективної безпеки», «регіональної 

безпеки», «кооперативної безпеки», «стримування», «вибіркової 

замученості» і навіть «неоізоляціонізму». Певний час деякі з них були 

офіційними стратегіями США. Однак, з різних причин, жодна зі стратегій не 

стала довгостроковою великою стратегією США.  

У науковому дискурсі виокремлюються дві основні школи аналізу 

проблематики лідерства. Перша школа констатує «занепад Заходу», відхід 

США з лідируючих міжнародних позицій. Подібний підхід може теоретично 

підживлювати більш радикальні погляди, наприклад, прагнення 
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«підштовхнути» процес згасання американського лідерства, крайнім проявом 

яких може виявитися думка про допустимість застосування заради цього 

терористичних методів. Поряд з крайніми поглядами існують «м’які» форми 

політики «підштовхування», зокрема за допомогою форсування політики 

багато полярності та просування ідеї заміни долара на євро, як нової світової 

валюти, ініціація нового валютного союзу в межах усього Азійського 

регіону, формування регіональних організацій безпеки без участі США. 

Друга група представлена школою «структурного лідерства». У наукових 

працях школи стверджується, що аргументи про «приреченість» 

традиційного лідерства та занепад Заходу засновані на застарілих поглядах 

А. Сміта, який визначав економічну базу виробництва в рамках однієї 

держави, а його методологію аналізу визнано частково відповідною сучасним 

реаліям постіндустріальних, а тим більше інформаційних суспільств.  

Дискусії серед політичної та академічної еліти США стосуються також 

характеру і перспектив американського глобального лідерства та зміцнення 

однополярної структури міжнародного порядку в межах трьох напрямків: 

концепція світової – «жорсткої» гегемонії, в основі якої лідерство США в 

політичній, військовій та соціально-економічній сферах міжнародної 

взаємодії. Вона знайшла відображення в ідеях представників 

неоконсервативного напрямку американської політичної думки і 

Республіканської партії США; концепція «пухкої/прихованої» гегемонії 

(консервативно-ліберальний підхід), який хоч і заснований на домінуванні 

лідерства США, але допускає елемент колективізму; концепція 

«вбудованості» США в багатополюсний світ, що передбачає вирішення 

нагальних питань за участі інших впливових акторів міжнародної системи. 

Втім, незважаючи на різні обставини в міжнародному середовищі, 

прогнозується, що значення і вплив США на еволюцію міжнародної системи 

залишатиметься істотним, оскільки американська держава в основних сферах 

(військова сфера, економіка, наука, технології) до 2030 р. залишиться 

«першою серед рівних», що обгрунтовується наявністю фінансово-
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матеріальних ресурсів, військовою міццю, розвитком новітніх технологій та 

людським потенціалом. Домінуюча роль США забезпечуватиметься за 

допомогою як «жорсткої», так і «м’якої» сили. Водночас на світовій арені 

збільшиться кількість важливих акторів, які конкуруватимуть  зі США, що 

зумовлюватиме політику вибору, або чергова глобальна стратегія на базі 

власних інтересів, або національна стратегія як частина стратегії глобалізації, 

що націлена на вирішення загальносвітових проблем.  

6. Погляди Д. Трампа на конкуренцію і роль міжнародних організацій 

суттево відрізняються від переконань президентів Б. Обами, Дж. Буша-

молодшого і Б.Клінтона. Д. Трамп віддає перевагу короткостроковим 

економічним вигодам на шкоду безпеці і правам людини. Однак, як і його 

попередники, Д. Трамп, ймовірно, проводитиме жорсткий 

зовнішньополітичний курс без довгострокового стратегічного бачення. Цілі і 

завдання, поставлені Д. Трампом для реалізації «великої стратегії», яка є 

цілісною системою уявлень про позицію і цілі США на світовій арені, мають 

доволі суперечливий характер. Позиція Д. Трампа полягає в тому, що головні 

загрози національній безпеці зумовлюються взаємозв’язком міжнародних і 

внутрішніх викликів, які безпосередньо впливають на внутрішній стан справ 

в країні, загрожують внутрішній безпеці США і впливають на її економіку.   

 Серед ключових загроз США виокремлюються «радикальний іслам», 

який представляє «цивілізаційну» загрозу для США; «недоброчесні угоди і 

торгові практики» основних конкурентів, що підривають економіку 

Америки; «економічний націоналізм», що полягає в готовності Д. Трампа 

вдатися до протекціоністської зовнішньої політики; нелегальна міграція, що 

уявляється істотною загрозою для сталого розвитку США. Вважається, що 

масштабна міграція призвела до втрати американцями робочих місць, 

зниження зарплат, негативно вплинула на доступність і якість охорони 

здоров’я, освіти і житла, привела до зростання податкового навантаження.  

Доктрина Д. Трампа, що формується, може бути охарактеризована як 

«відсторонений мілітаризм», оскільки Д. Трамп протягом тривалого часу 
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відстоював тезу про «надзвичайну військову міць» США, а під час виборчої 

кампанії і перехідного періоду закликав до збільшення американського 

флоту, сухопутних і повітряних сил, і до значного інвестування в 

кібербезпеку і ядерну зброю. Проте заявлена Д. Трампом мета спрямована на 

не участь у військових кампаніях, а скоріше на стримування потенційних 

ворогів США. Саме тому Д. Трамп зобов’язався активізувати військову 

кампанію проти «ІДІЛ» та інших терористичних груп. На переконання            

Д. Трампа, основна загроза для лідерства США виходить з КНР, з якою, на 

думку Д. Трампа, США знаходиться у стані торгової війни. Д. Трамп також 

стурбований «геополітичною» поведінкою Китаю, в тому числі 

мілітаризацією Південно-Китайського моря і нездатністю впливати на 

денуклеаризацію Північної Кореї. Тому, Д. Трампом актуалізується 

відновлення військового потенціалу за рахунок збільшення оборонного 

бюджету, військових інвестицій та модернізації військового ресурсу США  

Зовнішньополітична стратегія Д. Трампа значною мірою відрізняється 

від попередньої стратегії – «двопартійного консенсусу». Саме 

зовнішньополітична стратегія «двопартійного консенсусу» реально 

визначала зовнішню політику США з часів Другої світової війни. Доктрину 

Д. Трампа можна охарактеризувати як «ескалацію заради деескалаціі», що 

зумовлює підсилення ступеню залученості й активності збройних сил США в 

таких проблемних країнах, як Сирія, Ірак, Ємен тощо. Впровадження санкцій 

проти Ірану, перегляд умов ядерної угоди. Всередині президентської 

адміністрації США, з огляду на трансформацію міжнародних відносин і 

ескалацію напруженості у сфері міжнародної безпеки, а також конкуренції 

різних центрів сили і заміни очільників Держдепартаменту та Пентагону, 

багато рішень щодо зовнішньої політики приймаються ситуативно, тобото 

переважно на тактичному рівні. Констатується поглиблення суперечностей в 

трансатлантичному співтоваристві, хоча Д. Трамп публічно не 

відмовляєтьсяся від міжнародних зобов’язань США перед країнами ЄС.  
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