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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні Сполучені Штати 

Америки є, поза сумнівом, ключовим актором у міжнародних відносинах. 

США, як виняткова світова потуга, відіграють провідну роль не лише на 

регіональному, а й на глобальному рівнях міжнародних інтеракцій. Попри 

це, у сучасній політичній науці не існує уніфікованого підходу до вивчення 

американської зовнішньої політики. 

Діяльність Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені 

зумовлює посилений інтерес до її (пере)осмислення в академічних колах 

різних держав. У цьому контексті на увагу заслуговує вивчення політики 

США та механізмів її реалізації, зокрема у межах багатосторонніх форматів 

співпраці, які часто окреслюють поняттям “мультилатералізму”. 

В українській політичній науці термін “мультилатералізм” 

використовується фрагментарно. Вітчизняні науковці з метою визначення 

взаємодії учасників міжнародних відносин на багатосторонній основі 

здебільшого послуговуються поняттями “багатосторонньої співпраці” або 

“регіоналізму”. Однак, “мультилатералізм” характеризує не лише 

співробітництво, а й суперництво між акторами.  

В європейських академічних колах термін “мультилатералізм” 

найчастіше застосовують щодо взаємодії держав у рамках Організації 

Об’єднаних Націй (ООН). Натомість американські науковці, заперечуючи 

доречність вузького тлумачення цього поняття, наголошують на необхідності 

всеохоплюючого підходу до його розуміння. 

Емпіричним підтвердженням позицій американських вчених слугують 

особливості форм та механізмів реалізації мультилатералізму США у 

Латинській Америці. У цьому регіоні багатостороння взаємодія США з 

країнами та їхніми об’єднаннями вирізняється достатнім рівнем 

інституціоналізації й характеризується адаптивністю щодо вимог і викликів 

сучасних міжнародних відносин.  
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Порушена у рамках дисертаційної роботи проблема належить до 

маловивчених в українській політичній науці. Вітчизняні дослідники хоч і 

демонструють значне зацікавлення міжнародно-політичною участю США від 

глобального до локального рівнів, однак з огляду на загалом незначну вагу 

держав Латинської Америки серед національних пріоритетів нашої держави, 

регіон Латинської Америки досі не належить до важливих предметних сфер 

як української політичної науки, так і практики.  

Сьогодні необхідність формування цілісної перцепції США як 

стратегічного партнера України на глобальному рівні актуалізує вивчення 

їхньої політики у диференційованих регіональних контекстах. З цих 

перспектив, дисертаційна робота покликана якісно доповнити наявні в 

Україні дослідження регіональних аспектів зовнішньополітичної діяльності 

США. 

Вивчення титульної проблеми має також компаративістську цінність, 

адже досвід відносин на рівні “США – держави Латинської Америки" дає 

змогу отримати вартісні знання щодо розвитку моделей 

зовнішньополітичних взаємодій у рамках гегемонічних паттернів, що є 

важливим для вітчизняної політичної науки і практики, насамперед, з 

погляду сусідства України та Російської Федерації. Попри відмінні історичні 

основи, причини та аспекти, що по-різному формують типи зв’язків між 

акторами у міжнародному середовищі, залучення комплексних знань щодо 

мультилатералізму покликане ефективно використовувати його потенціал у 

зовнішньополітичній діяльності нашої держави. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної наукової теми, 

яку розробляє кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби 

Львівського національного університету імені Івана Франка – “Україна в 

умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин” (номер 

державної реєстрації 0114U004774). 
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Мета роботи полягає у цілісному дослідженні мультилатералізму 

США, зокрема у Латинській Америці. 

Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

 систематизувати джерельну базу дослідження мультилатералізму; 

 розкрити поняття мультилатералізму в науковому дискурсі; 

 концептуалізувати явище мультилатералізму на глобальному та 

регіональному рівнях; 

 з’ясувати особливості мультилатералізму США; 

 розглянути еволюцію мультилатералізму США у Латинській 

Америці; 

 дослідити сучасні аспекти мультилатералізму США у Латинській 

Америці. 

Об’єктом дослідження є мультилатералізм у міжнародних 

відносинах. 

Предметом дослідження є суть, становлення та функціонування 

мультилатералізму США у регіоні Латинської Америки. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від зародження 

та поширення мультилатералізму у міжнародно-політичній практиці (1880- 

ті рр.) до сучасного етапу функціонування цього явища в міжнародних 

відносинах (2015 р.).  

Методологічна основа дисертаційного дослідження має 

міждисциплінарний характер, відображений у поєднанні низки підходів та 

методів політології, теорії міжнародних відносин, соціології, історії. 

Методологічна основа забезпечує комплексне вивчення мультилатералізму 

США у Латинській Америці на теоретичному та практичному рівнях.  

Чільне місце у дослідженні займає історичний підхід, що полягає у 

розгляді об’єкту дослідження у ретроспективі і дає змогу з’ясувати зміни у 

його розвитку. Використання комплексного та системного підходів 

спрямоване на вивчення мультилатералізму як цілісного явища, якому 
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властиві визначені взаємозалежності та закономірності функціонування й 

розвитку. 

Діалектичний підхід забезпечує сприйняття мультилатералізму як 

динамічного явища, здатного до трансформації внаслідок зміни елементів та 

зв’язків між ними. Дедуктивний підхід використаний для вивчення 

специфічних особливостей багатосторонньої взаємодії на основі її 

загальних параметрів. Зокрема, він застосований у третьому розділі 

дослідження з метою визначення основних характеристик 

мультилатералізму США та у четвертому – для виокремлення особливостей 

реалізації мультилатералізму США у Латинській Америці. Дедуктивний 

підхід доповнюється індуктивним, що характеризує мультилатералізм як 

феномен, залежний від ідентичностей та поведінки міжнародних акторів. 

Поєднання цих підходів дало змогу реалізувати комплексний розгляд 

поняття та особливостей мультилатералізму крізь призму його значення у 

міжнародних відносинах. 

Згадані вище підходи разом із низкою загальнонаукових методів 

становлять загальну методологію дисертаційного дослідження. Важливе 

значення відіграє історико-хронологічний метод, що передбачає відтворення 

еволюції мультилатералізму. Логічний метод закладає основи для 

всебічного вивчення об’єкта. Він поєднується із методом критичного 

аналізу наукової і методичної літератури, залученої до процесу вивчення 

титульної проблеми як базису для авторських висновків з тематики 

дослідження. 

Метод порівняння застосовано для виявлення спільних і відмінних рис 

у підходах до теорії міжнародних відносин щодо мультилатералізму та 

багатосторонньої взаємодії. Використання методів прогнозування дало 

змогу визначити потенційні характеристики у становленні 

мультилатералізму США у Латинській Америці, на чому зосереджено увагу 

в третьому розділі дисертації.  
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Методи аналізу та синтезу сприяли вивченню змісту та особливостей 

мультилатералізму, визначенню властивостей мультилатералізму США, 

зокрема в латиноамериканському регіоні.  

Методологічними принципами дослідження є цілісність, системність і 

комплексність, а також міждисциплінарний підхід. Вагоме значення мають 

також принципи, що випливають із первинних уявлень про об’єкт 

дослідження. Насамперед, слід виокремити термінологічний принцип, що 

полягає у вивченні особливостей виникнення та значення терміну 

“мультилатералізм”. Відповідно до принципу загального зв’язку й взаємодії 

розкрито місце об’єкту дослідження у сучасних міжнародних відносинах. 

Застосування принципу причинності дало змогу висвітлити обставини 

зародження мультилатералізму та виявити його вплив на зовнішню 

політику США, зокрема щодо регіону Латинської Америки. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є самостійним, 

комплексним та цілісним дослідженням, у якому вперше в українській науці 

ґрунтовно та всебічно вивчено особливості мультилатералізму США у 

регіоні Латинської Америки. 

Найвагоміші результати наукового дослідження полягають у тому, 

що: 

Вперше: 

 концептуалізовано явище мультилатералізму в міжнародних 

відносинах як сукупність тривалих у часі формалізованих та 

неформалізованих принципів і правил взаємодії між трьома або більшою 

кількістю акторів, що трансформують їхню поведінку в міжнародному 

середовищі й відрізняють багатосторонню взаємодію мультилатералізму 

від білатералізму та відносин ad hoc. Визначено, що іманентні вимоги 

мультилатералізму передбачають обов’язкову наявність трьох складових: 

необхідності дотримання правил; відкритості сторін; добровільної 

інституціоналізації відносин; 
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 з’ясовано відмінності між глобальним та регіональним вимірами 

мультилатералізму. Зокрема встановлено, що мультилатералізм на 

глобальному рівні ототожнюється, насамперед, із діяльністю у рамках ООН. 

Він, загалом, не задовольняє вимог продуктивного розв’язання глобальних 

проблем, а з перспективи могутніх акторів, зокрема США, – розглядається 

як неефективний засіб реалізації їхньої зовнішньої політики. Натомість 

інструменталізація мультилатералізму на регіональному рівні зумовлює, 

зокрема, розвиток особливого різновиду американського 

мультилатералізму, спрямованого на реалізацію національних інтересів 

США через багатосторонню взаємодію з іншими акторами у різних регіонах 

світу; 

 досліджено сучасний мультилатералізм США, зокрема у 

Латинській Америці, як основу багатосторонньої взаємодії США з іншими 

державами на регіональному рівні, причому з’ясовано, що діяльність таких 

мультилатеральних інституцій як Організація американських держав, Саміт 

Америк, Міжамериканський банк розвитку, Центральноамериканська 

ініціатива з регіональної безпеки та Безпекова ініціатива Карибського 

басейну забезпечує різнорівневу присутність США та втілення їхніх 

національних інтересів у визначених сферах (політичній, економічній, 

безпековій тощо) в межах Західної півкулі. У цьому контексті доведено, що 

міжамериканські зони вільної торгівлі лише фрагментарно заміняють 

нереалізовану ініціативу США – ФТАА.  

Уточнено: 

 розуміння мультилатералізму як багатосторонньої взаємодії між 

акторами чи групами акторів, в тому числі міжнародними організаціями, що 

передбачає не лише співпрацю, а й елементи конкурентних відносин. 

Підтвердженням цього слугують приклади мультилатералізму в Латинській 

Америці за участю або без участі США, що демонструють прагнення 

окремих розвинених держав регіону до поширення у ньому власного 
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впливу, незалежно від позиції США, за умови збереження тісних відносин з 

ними як з ключовим партнером. 

 еволюцію мультилатералізму США у Латинській Америці, зокрема 

шляхом систематизації зв’язків на лінії “США – держави Латинської 

Америки”, визначено низку етапів розвитку міжамериканської 

багатосторонньої взаємодії: 1880-ті–1914 рр. – етап становлення 

міжамериканського діалогу, зокрема через проведення конференцій з 

економічних питань та пошук спільної американської позиції на 

міжнародній арені; 1914–1945 рр. – етап інституціоналізації 

міжамериканського мультилатералізму з урахуванням безпекових 

пріоритетів; 1945–1990-ті рр. – етап посилення економічних, політичних і 

стратегічних позицій США у Латинській Америці й, водночас, 

гетерогенності підходів американських адміністрацій щодо політики в 

регіоні; з 1990-х рр. – етап інструменталізації мультилатералізму, 

насамперед, з метою розв’язання ключових проблем Західної півкулі 

(наркоторгівля, тероризм, міграція). Загалом, це підтверджує 

фрагментарність динаміки мультилатералізму в Західній півкулі через 

значну залежність від історичного контексту й загального стану відносин 

між державами регіону.  

Набуло подальшого розвитку: 

 дослідження явища мультилатералізму у рамках політичної науки 

як важливого елемента сучасних міжнародних відносин, з одного боку, та 

міжамериканських інтеграційних процесів, – з другого, що з огляду на 

поглиблення взаємозалежності у світі має істотне значення для 

реконцептуалізації й інструменталізації багатосторонніх форматів взаємодії 

міжнародних акторів з урахуванням досвіду асиметричних зв’язків на 

прикладі “США–держави Латинської Америки”. Вказана перспектива 

актуалізує потенціал української політичної науки й практики, 

зосереджений на використанні принципів мультилатералізму у визначенні 
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національних пріоритетів України в сучасних умовах протистояння з 

Російською Федерацією. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

визначається науковою новизною, актуальністю і полягає у можливості 

їхнього застосування у науково-дослідних, прикладних та навчальних цілях.  

Теоретичне значення роботи як самостійного внеску в українську 

політичну науку полягає у поглибленні та розширенні знань про 

особливості мультилатералізму США загалом та його динаміку щодо 

латиноамериканського регіону зокрема, що покликане сприяти подальшому 

вивченню проблем формування та реалізації багатосторонньої взаємодії 

окремих міжнародних акторів у їхніх відносинах з впливовими акторами 

міжнародних відносин та міжнародними інституціями.  

Практичне значення роботи, з огляду на комплексний характер 

дослідження титульної проблеми полягає у з’ясуванні перспектив 

(ре)концептуалізації зовнішньої політики України, зокрема її російської 

складової, у контексті врахування досвіду взаємодії латиноамериканських 

держав зі США. Дослідження може сприяти ефективній реалізації 

національних пріоритетів нашої держави у її відносинах з країнами 

Латинської Америки та США через урахування динаміки міжамериканських 

відносин.  

Отримані висновки можуть бути використані у роботі державних 

органів та організацій, зокрема Комітету Верховної Ради України у 

закордонних справах, Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції, МЗС України, Національного інституту 

стратегічних досліджень Адміністрації Президента України, Національного 

інституту проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки та 

оборони України тощо, діяльність яких пов’язана із формуванням і 

реалізацією зовнішньополітичних пріоритетів України.  

Матеріали дослідження можуть мати практичне застосування в 

процесі розробки лекцій, семінарів та спецкурсів, пов’язаних із вивченням 
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теоретичних основ, особливостей та регіональних відмінностей зовнішньої 

політики США, а також мультилатералізму в міжнародних відносинах, і 

призначених для студентів спеціальностей: “політологія”, “міжнародні 

відносини”, “країнознавство”.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й 

результати дисертаційної роботи представлено на таких наукових заходах: 

науково-практичній конференції “Міжнародні відносини в епоху 

глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти” (8 грудня 2012 р., м. 

Острог); ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародні 

відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика” (12 лютого 2013 р., 

м. Львів); ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 

тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право” (11–12 квітня 

2013 р., м. Львів); науково-практичній конференції “Актуальні питання 

гуманітарних та суспільних наук: історія, соціологія, політологія, філософія, 

юриспруденція” (14 вересня 2013 р., м. Київ); ІІІ міжнародній науково-

практичній конференції “Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

політичні, економічні та правові аспекти” (25 жовтня 2013 р., м. Львів); 

міжнародній зимовій школі Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (5-7 лютого 2014 р., м. 

Київ); IV Конвенті МАСПН (Україна) “Політична наука. Контури 

міждисциплінарного перетину” (20-21 березня 2014 р., м. Одеса); 

міжнародній науково-практичній конференції “Сполучені Штати Америки у 

сучасному світі: політика, економіка, право” (4 квітня 2014 р., м. Львів); ІV 

міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: політичні, економічні та правові аспекти” (23-24 

жовтня 2014 р., м. Львів); ІV міжнародній науково-практичній конференції 

“Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право” (15 

лютого 2015 р., м. Львів); ІІ міжнародній науково-практичній конференції 

“Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, 

суспільство” (15 травня 2015 р., м. Львів). Окрім того, результати 
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дослідження апробовано на засіданнях кафедри міжнародних відносин і 

дипломатичної служби та щорічних звітних конференціях факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження відображено у шести публікаціях автора, одна із яких – в 

іноземному виданні, а також у дванадцяти тезах доповідей, опублікованих у 

матеріалах всеукраїнських й міжнародних науково-практичних конференцій 

та наукового конвенту. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел (209 найменувань). Обсяг основної частини становить 

172 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Джерельна база та методологія вивчення мультилатералізму 

У дисертаційному дослідженні систематизовано підходи науковців до 

визначення поняття “мультилатералізм”, що охоплює формальні та 

неформальні домовленості між трьома або більше державами, часто із 

залученням та активною участю недержавних акторів – неурядових 

організацій, представників бізнесових кіл та експертів.  

Важливий внесок у розвиток та обґрунтування поняття 

мультилатералізму здійснив професор Гарвардського університету Джон 

Жерар Раггі, чий доробок сприяє активізації академічної дискусії. Зокрема, 

йдеться про його праці “Multilateralism: the Anatomy of an Institution” (1992 

р., журнал “International Organization”) [166] та “The United Nations and 

Globalization: Patterns and Limits of Institutional Adaptation. Global 

Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations” (2003 

р.) [164]. Твердження професора про мультилатералізм вважаються 

класичними, проте досі залишаються спірними, оскільки фокусуються на 

нормативному аспекті терміну. Відповідно до підходу Дж. Раггі, 

мультилатералізм – це інструмент у процесі прийняття рішень, де 

вирішальне значення мають консенсус і переговори між сторонами, а не 

здатність координувати зовнішньополітичні курси держав. Його ідея 

відрізняється від кількісного та функціонального визначення 

мультилатералізму, яке використовує представник школи неоліберального 

інституціоналізму, професор Прінстонського університету, Роберт Оуен 

Кеохейн, що у праці “Multilateralism: an Agenda for Research” (1990 р., 

журнал “International Journal”) [110] трактує цей феномен як практику 

координації позицій держав у групі із трьох чи більше учасників, що 

взаємодіють в рамках міжнародних інституцій. 
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Майлс Кехлер, професор Американського університету у Вашингтоні, 

визначав мультилатералізм як “міжнародне управління “багатьох”, 

центральним принципом якого є опозиція до двосторонніх угод, що, на 

думку вченого, носять дискримінаційний характер. 

У 1992 р. у журналі “International Organization” професор 

Вашингтонського університету Джеймс А. Капорасо [45, с. 600-601] 

визначив різницю між термінами “мультилатералізм” і “багатосторонність”, 

намагаючись зробити свій внесок у політичний дискурс, розпочатий 

Р. Кеохейном. Твердження автора сприяють розвитку концептуальної 

дискусії з двох причин: в першу чергу, з огляду на те, що відповідно до 

підходу Д. Капорасо, у 90-х рр. мультилатералізм був присутній в 

політичному дискурсі головних акторів міжнародної системи; по-друге, 

тому, що багато дослідників міжнародних відносин, в основному 

представників американської академічної спільноти, намагаються подати 

надто вузьке уніфіковане трактування і прийняти єдину дефініцію 

мультилатералізму, котра б застосовувалася у сфері політології та 

міжнародних відносин. 

Зважаючи на те, що обидва терміни (“мультилатералізм” та 

“багатосторонність”) передбачають взаємодію між акторами, 

“багатосторонність” слід розглядати як переконання, ідеалістичну цінність, 

на основі якої має будуватися міжнародна політика. З іншого боку, 

мультилатералізм є організаційним принципом, який часто ототожнюють із 

діяльністю певної міжнародної організації. Ця ідея відображається у працях 

багатьох американських політологів – про це пишуть Дж. Раггі, Л. Мартін, 

Р. Кеохейн та ін.  

Професор Гарвардського університету Ліза Л. Мартін у праці 

“Interests, Power and Multilateralism” (1992 р., журнал “International 

Organization”) [129, с.765-792] розглядає твердження Дж. Раггі про 

інструментальну цінність мультилатералізму у контексті раціонального 

вибору держав. З одного боку, держави не мають абсолютної потреби у 
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інституті мультилатералізму чи у багатосторонніх інституціях. З іншого – 

держави обиратимуть мультилатералізм, якщо цей вибір приноситиме 

негайні переваги, а така ситуація є можливою лише на нетривалий період 

часу. Крім того, держави звертаються до багатосторонньої взаємодії лише у 

окремих випадках, а до того ж не задля позитивного вирішення усіх 

проблем міжнародного співтовариства.  

Роберт В. Кокс, професор Йоркського університету, у своїй праці 

“Multilateralism and World Order” (1992 р.) [56, с.162] стверджує, що 

мультилатералізм можна збагнути лише в контексті, в якому він існує, і цим 

контекстом є дійсний світовий порядок. Але мультилатералізм є не тільки 

пасивною, залежною від певних обставин діяльністю: він може проявлятися 

як інструмент формування світового порядку; тобто мультилатералізм є 

динамічним феноменом, що функціонує відповідно до визначених норм та 

правил у рамках взаєморозуміння і співпраці між державами. Р. Кокс також 

наголошує на тому, що враховуючи історичний підхід, міжнародні 

організації можуть розглядатися як майданчик для протистояння між 

блоками. Окрім того, мультилатеральні інституції слугують механізмом 

відстоювання інтересів сильніших держав та інструментом для слабших у 

протистоянні сильнішим. 

Еволюцію мультилатералізму слід розглядати у контексті 

трансформації всього міжнародного суспільства: структури влади, 

характеру держави, відносин між державою і суспільством, домінуючих 

ідеологій тощо. Мультилатералізм з цієї точки зору є нічим іншим, аніж 

витвором міжнародного суспільства. У термінології Р. Кокса, в рамках 

еволюції історичної структури міжнародного співтовариства може існувати 

три види мультилатералізму: співіснування, співпраця і солідаризм. Кожен з 

цих типів є проявом міжнародного суспільства, і на думку Р. Кокса, кожен з 

них є автономним і досить стійким утворенням, що існує в певних умовах та 

функціонує відповідно до певних правил. Ці типи мультилатералізму є 

аналітичними конструкціями, ідеальними формами, котрі у чистому вигляді 
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не існують в реальних міжнародних відносинах та радше простежуються у 

поведінці держав на різних етапах реалізації зовнішньої політики. 

Мультилатералізм співіснування простежується у зовнішній політиці 

Сполучених Штатів та Японії у аспектах, які стосуються регіональних або 

національних міждержавних питань. Його мета полягає в “обмеженні і 

координуванні дій держав, кожна з яких відстоює свої національні інтереси 

та допускає (чи не допускає) мінімальне втручання у її зовнішньополітичну 

поведінку” [40, с. 127]. Мультилатералізм співпраці базується на новому 

порядку, сформованому після Другої світової війни, та полягає у 

міждержавному співробітництві як механізмові вирішення міжнародних 

проблем (як зазначено в преамбулі до Статуту Організації Об’єднаних 

Націй). Третій тип мультилатералізму – солідаризм – характеризується 

зростанням кількості міжнародних організацій поряд із поширенням 

універсалізації ліберальних правил в рамках міжнародних інституцій та 

тверджень про ідеальне глобальне громадянське суспільство” [167]. 

Окрім того, мультилатералізм досліджують в політичному та 

економічному руслі. Мультилатералізм в політичному сенсі розглядається 

на більш загальному, макрорівні, у контексті інституційної архітектури 

міжнародного співтовариства, яка виникла у результаті взаємодій між 

державами у сфері подолання глобальних проблем (екологія, тероризм, 

бідність, незаконний обіг наркотиків і т.д.). В економічному вимірі 

мультилатералізм обмежений галузевим рівнем економічно-комерційних 

торгівельних питань та спрямований на координацію дій суб’єктів, які 

беруть участь у мультилатеральних інституціях. Р. Кокс стверджує, що 

економічний мультилатералізм передбачає таку структуру світової 

економіки, котра б сприяла збільшенню капіталу держав у глобальному 

масштабі; політичний мультилатералізм означає інституціоналізовані 

механізми, розроблені для міждержавного співробітництва, спрямованого 

на вирішення проблем людства” [56, с.162]. Цей підхід можна доповнити 

науковими доробками Дж. Раггі, який стверджує, що мультилатералізм має 
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кількісний (стосується кількості держав) та якісний аспекти (залежить від 

цінностей та інтересів держав) [166, с.566]. 

Сьогодні триває важлива дискусія в теорії міжнародних відносин, що 

відбувається між прихильниками теорії раціоналізму та адептами 

рефлекціонізму. Адгеренти обох підходів прагнуть пояснити соціальність 

держав – тобто спосіб, у який держави визнають своє членство у 

міжнародному співтоваристві і здійснюють внесок у його розвиток. Тим не 

менше, ця соціальність має відмінні трактування. 

У рамках соціально-комунікаційних підходів до теорії міжнародних 

відносин індивідуальна раціональність акторів на міжнародній арені 

розглядається крізь призму суспільних відносин, що включають 

комунікацію, спільне бачення інструментів вирішення проблем, визначені 

норми поведінки та зобов’язання акторів міжнародних відносин. Вчені 

акцентують на індивідуальному виборі учасників мультилатералізму, однак 

поряд із тим тривають дискусії з метою досягнення спроби дійти до 

консенсусу задля пошуків механізмів налагодження соціальних 

комунікацій. Наприклад, професор Гарвардського університету Джефрі 

Франкел та дослідник із Ессекського університету Кетрін Рокетт 

наголошують на тому, що плідна дискусія задля покращення результатів 

співпраці залежить від здатності акторів міжнародних відносин досягати 

консенсусу [67, с.320]. 

Соціальна концепція мультилатералізму передбачає відмінне 

розуміння багатосторонньої співпраці: фундаментальною основою співпраці 

є нехаотична взаємодія в умовах анархії. Основне питання полягає не в 

тому, щоб взаємодіяти і визначати правила та норми діяльності, а у 

соціальній концепції акторів міжнародних відносин, у відновлюваності 

системи держав, у потенціалі системи до змін у її структурі та стійкості до 

викликів, які несе міжнародне середовище. 

Міжнародна система є не тільки сукупністю незалежних держав, які 

взаємодіють, а суверенітет є не тим елементом, що розділяє держави, а 
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релятивною концепцією. Мультилатералізм як організаційний механізм має 

зосереджуватися на базових принципах державної системи, а також на 

принципі соціальності. Міждержавна система є форумом, схожим на 

шахівницю, і її актори дискутують, обговорюють, сперечаються, доходять 

згоди. 

Хоча мультилатералізм і багатосторонні інституції мають емпіричне 

підтвердження, у теорії міжнародних відносин вони досі залишаються 

малодослідженими. Держави сприймаються як соціальні атоми 

міжнародного суспільства, а їхня взаємодія трактується як своєрідний 

“підтримуючий чинник” у ході збереження status quo на міжнародній арені, 

без можливості якісних змін. Тим не менш, індивідуальні підходи до 

вивчення цієї проблематики окремими дослідниками варто вважати 

успішними.  

Дослідження мультилатералізму представниками школи неореалізму, 

зокрема професора Вашингтонського університету Майкла Тайлора (“The 

Possibility of Cooperation”, 1987 р.) [186] та професора Байернського 

університету Рудольфа Шуесслера (“Exit Threats and Cooperation Under 

Anonymity”, 1989 р.) [174] демонструють те, що у міжнародних відносинах 

співпраця між акторами може виникнути в результаті корисливих 

стратегічних взаємодій, за відсутності довіри між партнерами чи за 

посередництва третьої сторони. Однак, поряд із тим, неореалісти не 

надають великого значення ступеню залежності взаємодії між державами 

від традицій, спільних цінностей, норм та правил, що були погоджені 

попередньо і продовжують впливати на рішення держав у конкретних 

ситуаціях. Адепти рефлекційного підходу стверджують, що якщо держави 

керуватимуться виключно власними інтересами та стратегіями, жодної 

взаємодії чи співпраці не відбуватиметься. 

Інституційний підхід до мультилатералізму не заперечує 

“індивідуалістичну” природу акторів, їхню передбачувану поведінку і 

стратегічну взаємодію із іншими акторами. Поряд із тим, представники 
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цього підходу, зокрема професор Прінстонського університету Пол 

ДіМаджджіо, стверджують, що на міжнародній арені актори діють 

відповідно до традиційних домовленостей. Отже, інституційний підхід 

“делокалізує” інтерес держави [58]. У рамках інституційного підходу поява 

мультилатералізму трактується як здобуток впливових акторів (що мають 

перевагу сили та ресурсів) у міжнародних відносинах та як результат 

діяльності багатосторонніх інституцій. 

Усі підходи до розгляду мультилатералізму у теорії міжнародних 

відносин акцентують на окремих аспектах цього явища. Однак, не існує 

жодних сумнівів у тому, що в міжнародній системі, яка сформувалась після 

завершення Другої світової війни, з’явилися нові форми міждержавної 

взаємодії, набули поширення багатосторонні режими та організації, які 

сприяли популяризації “глобальних цінностей” (демократія, права людини, 

подолання бідності і т.д.). 

Професор Прінстонського університету Джерард Джон Айкенберрі у 

свїй статті “Is American Multilateralism in Decline?” (2003) [91] пише про 

існування “старого” і “нового” мультилатералізму. Також він наголошує на 

тому, що відповідно до давньої політичної традиції США у здійсненні 

зовнішньої політики та в реалізації їхніх економічних інтересів надають 

перевагу саме мультилатералізму. 

Розглядаючи питання про співвідношення американського 

мультилатералізму та міжнародних організацій, важливо згадати про праці 

Маргарет Кернс (професора Дейтонського університету) і Карен Мінгст 

(професора Університету Кентуккі) (“The United States and Multilateral 

Institutions: Patterns of Changing Instrumentality and Influence”, 1990) [101] та 

Стюарта Патріка (співробітник Державного департаменту США) і Шепарда 

Формана (засновник та директор Центру міжнародної співпраці Нью-

Йоркського університету) (“Multilateralism and US Foreign Policy: 

Ambivalent Engagement”, 2002) [143]. Перше дослідження сфокусоване на 

релятивному спаді американської сили та прагненнях США наприкінці 
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1980-х рр. припинити своє членство у основних міжнародних організаціях 

того часу. Щоправда, М.Кернс та К.Мінгст приходять до висновку, що цей 

спад не призвів до абсолютного обмеження впливу США на багатосторонні 

інституції. Крім того, вони стверджували, що міжнародний розподіл сил не 

мав жодного значення для міжнародних відносин загалом, адже міжнародні 

організації все ще залишалися важливими для США. С.Патрік та Ш.Форман 

акцентують на поясненні причин амбівалентного ставлення США до 

мультилатералізму. Вони стверджують, що на поведінку США на 

міжнародній арені впливають американська винятковість, внутрідержавна 

інституційна структура та прагнення до глобального домінування.  

Європейські дослідники також долучилися до дослідження 

мультилатералізму, щоправда, передовсім у контексті Європи. Зокрема, 

доктор Фрейзер Кемерон, директор Центру ЄС-Росія у Брюсселі, стверджує: 

“якщо ЄС прагне розвивати ефективний мультилатералізм та забезпечувати 

пріоритетність запобігання конфліктам та кризового менеджменту, йому 

слід посилювати свою роль у ключових міжнародних інституціях” [44]. 

Бойка Стефанова, дослідник із Техаського університету у Сан 

Антоніо, також пише про європейський досвід практикування 

мультилатералізму, зокрема про НАТО і ЄС, а також про новий 

мультилатералізм у вигляді залежності регіональних структур від 

глобальних загроз і необхідності ефективно реагувати на такі загрози [184]. 

Вчені наголошують на динамічності мультилатералізму США у 

Латинській Америці, про що йдеться у третьому розділі дисертації. З одного 

боку, мультилатералізм у Латинській Америці є радикально державо-, чи 

навіть урядово-центричним. Він акцентує на важливості самітів та зустрічей 

на рівні президентів та прем’єр-міністрів. З іншого боку, він є pro tempore у 

тому сенсі, що сприяє розвитку механізмів, у рамках яких глави держав та 

урядів почергово очолюють багатосторонні інституції, що діють у регіоні. 

Сьогодні у контексті латиноамериканського мультилатералізму наголос 

ставиться на сприянні утворенню форумів для проведення політичного 
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діалогу та узгодження спільних дій, спрямованих на забезпечення 

суспільного добробуту, належного регіонального урядування та сталого 

розвитку. Він також продовжує давні традиції оборонного 

мультилатералізму, спрямованого на відстоювання латиноамериканськими 

країнами автономії vis-à-vis США, а також захисту виключної прерогативи 

держав регіону формувати власну зовнішню політику без зовнішнього 

втручання.  

Ці характеристики часто обмежують вплив міжамериканського 

мультилатералізму та стають його основними недоліками; окремі науковці 

вказують на те, що таким чином у регіоні прослідковується невідповідність 

між прагненням країн розвивати мультилатералізм у регіоні та його 

практичною імплементацією. 

Як стверджує професор Центрального університету Венесуели Андрес 

Сербін у своєму аналізі-огляді основних принципів і викликів проблем 

мультилатералізму США у Латинській Америці (“El hemisferio en 

transformación: regionalismo, multilateralismo y políticas exteriores en un 

entorno cambiante”, 2014 р.), наступним етапом у розвитку регіону стане 

перехід від формальної взаємодії до субстантивного співробітництва [81]. 

Незважаючи на те, що основний масив опрацьованої літератури з цієї 

проблематики перебуває у єдиному аналітичному полі, варто зазначити, що 

розглядаються також деякі з провідних дискусій на тему 

міжамериканського мультилатералізму. Зокрема, ректор Університету Миру 

(University for Peace) у Коста-Риці, доктор Франциско Рохас Аравена 

(“América Latina y el Caribe: Vínculos globales en un contexto multilateral 

complejo”, 2012) [157] виділяє найвагоміші причини розвитку розбудови 

багатосторонньої взаємодії регіоналізму без участі США та Канади. На 

противагу йому, професор коледжу Ролінс у Філадельфії Декстер Боніфейс 

стверджує, що для латиноамериканських країн, як і раніше, дуже важливою 

є задіяність Сполучених Штатів у регіоні (“United States Multilateralism and 

the Unilateral Temptation”, 2011) [35]. Леслі Мартіна Бернс (“Multilateralism 
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is what states make of it: Canada and the Community of Latin American and 

Caribbean States”, 2010) [41] пропонує механізми для діяльності нещодавно 

утвореної Спільноти країн Латинської Америки та Карибського басейну 

(CELAC), спрямованої на зміцнення міжамериканської системи. Багато 

авторів, в першу чергу дослідники Ольга Пеллісер і Річард Фейнберг 

(“Multilateralismo; perspectiva latinoamericana”, 2000) [144], ставлять під 

сумнів перспективи визначення загальнорегіональної концепції розвитку чи 

досягнення консенсусу в рамках регіональних та мультилатеральних 

організацій. Ф. Рохас Аравена і Т. Леглер зауважили, що відсутність чіткого 

об’єднуючого фактору, зокрема, потужної колективної ідентичності та 

загальної концепції розвитку регіону, перешкоджає консолідації 

ефективних регіональних підходів до мультилатералізму.  

У розглянутих наукових статтях відзначається, що як доцентрові, так і 

відцентрові суспільно-політичні сили є дієвими механізмами формування 

сучасного міжамериканського мультилатералізму. Враховуючи той факт, 

що субрегіональні та регіональні багатосторонні інституції віднедавна 

набувають масового поширення, мають місце дискусії щодо сумісності та 

конкуренції серед безлічі організацій. З одного боку, Р. Фейнберг, Д. 

Боніфейс, Л. Бернс і Л. Оярзун вважають, що недоречно твердити про 

ймовірність виникнення протиріч та конфліктів у співіснуванні 

міжамериканського та латиноамериканського мультилатералізму. З іншого 

боку, професор Університету Коста-Рики Жозетт Альтманн акцентує на 

конфліктогенній та поляризуючій ролі Боліваріанського альянсу для народів 

нашої Америки (ALBA) у той час, як О. Пеллісер наголошує на 

фрагментації та розподілі на угруповання, що існують у 

латиноамериканському регіоні вже давно. 

Хел Клепак у своїх дослідженнях фокусується на дослідженні 

мультилатреалізму в Америках як важливому та унікальному випадку 

довготривалої переваги впливу США у регіоні. Він розглядає механізми 

конструювання та діяльності багатосторонніх інституцій, що протистоять 
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такому впливу. Х. Клепак також розглядає еволюцію цих інституцій – від 

Панамериканського союзу до Організації американських держав, – та 

враховує фактор інших впливових інституцій у регіоні – НАФТА (Північно-

американська зона вільної торгівлі) та МЕРКОСУР [113].  

Дослідження у сфері міжамериканського мультилатералізму 

здійснювали також Адам Ісаксон (представник Вашингтонського офісу з 

дослідження Латинської Америки), Віктор Балмер Томас (почесний 

професор Інституту Америк Лондонського університету), Рональд Чілкоте 

(професор економіки і політології Каліфорнійського університету та 

редактор журналу “Latin American Perspectives”), Річард Готт (дослідник 

Інституту американських досліджень Лондонського університету), Йенс 

Ерік Гулд (журналіст “Нью Йорк Таймс”, стипендіат програми імені 

Фулбрайта), Пітер Хакім (провідний діяч мозкового центру з питань 

Західної півкулі “Міжамериканський діалог”), Піен Метаал (дослідник 

Транснаціонального інституту в Амстердамі), Майкл Реід (відомий 

журналіст, що займається латиноамериканською тематикою), Даніель 

Сампер Писано (колумбійський юрист та журналіст), Майкл Шіфтер 

(директор мозкового центру з питань Західної півкулі “Міжамериканський 

діалог”), Пітер Сміт (професор з латиноамериканських студій 

Каліфорнійського університету у Сан Дієго), Хуан Габріель Токатліан 

(директор департаменту з політології та міжнародних відносин університету 

Torcuato Di Tella у Буенос-Айресі), Карлос Вилас (голова ради директорів 

Аргентинського інституту економічного розвитку і професор Національного 

університету Lanús у Аргентині), Карлос Перез (дослідник 

Каліфорнійського державного університету), Дейзі Замора 

(латиноамериканська поетеса) та ін. 

Дослідженнями з тематики займаються також чисельні неурядові 

організації, мозкові центри, центри американознавства при багатьох 

університетах світу. 
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Серед українських дослідників, що долучилися до розробки титульної 

проблематики, слід згадати М.В. Засядько (“Карибський регіон у зовнішній 

політиці США” (2010 р.) [6], О.І. Ковальову (“Відновлення лідерства США в 

Америках: підґрунтя для збереження глобального лідерства” (2012 р.) [7],         

І.І. Погорську (“Міжнародно-політична дія американського глобалізму” 

(2010 р.) [8], С.Г. Федуняка (“Імперія США: реальність чи ілюзії? ” (2007 р.) 

[11] та “Проблема політичного лідерства США в умовах кризи міжнародної 

системи”) [12], С.О. Шергіна (“Трансформація взаємодій міжнародно-

політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США” (2009 

р.) [15]. 

Методологічна основа дослідження має комплексний характер та 

базується на низці першоджерел, книг, наукових доробків учасників 

процесу прийняття зовнішньополітичних рішень та американських 

аналітиків, репортажів у медіа, документальних фільмах, статистичних 

даних, транскриптах із офіційних заходів. 

Важливо наголосити на значенні історико-хронологічного методу, що 

передбачає розгляд об’єктивного процесу розвитку мультилатералізму і є 

способом відтворення історичного процесу в хронологічній послідовності. 

За допомогою логічного методу відображаються основні етапи історичного 

розвитку об’єкта дослідження, його якісні зміни. Логічний метод створює 

основу для всебічного вивчення об’єкта. Він поєднується із методом 

критичного аналізу наукової і методичної літератури, що була 

опрацьована у процесі написання дисертаційної роботи та стала основою 

для авторських висновків з тематики дослідження. 

Метод порівняння застосовано для виявлення спільних і відмінних рис 

у підходах різних шкіл теорії міжнародних відносин, а також окремих 

науковців стосовно дослідження багатосторонньої взаємодії. Використання 

методів прогнозування дало змогу визначити потенційні характеристики у 

становленні мультилатералізму США у Латинській Америці, на чому 

зосереджено увагу в третьому розділі дисертації.  
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Методи аналізу та синтезу дали змогу дослідити зміст та особливості 

поняття мультилатералізму, визначити ключові властивості американського 

мультилатералізму, а також мультилатералізму США у 

латиноамериканському регіоні.  

Зазначені методи, а також низка загальнонаукових методів разом із 

науковими підходами поєднуються у спільну методологію дисертаційного 

дослідження. Чільне місце у дисертаційному дослідженні займає 

історичний підхід, що виражений у розгляді об’єкту дослідження у 

історичній ретроспективі, що дає змогу прослідкувати зміни у розвитку 

мультилатералізму. Комплексний підхід полягає у вивченні 

мультилатералізму як цілісного явища та поєднується із системним 

підходом, що спрямований на дослідження взаємозалежності 

закономірностей мультилатералізму. 

Діалектичний підхід забезпечує сприйняття мультилатералізму як 

динамічного явища, здатного до трансформації внаслідок зміни елементів та 

зв’язків між ними. Дедуктивний підхід використаний для вивчення 

специфічних особливостей мультилатералізму на основі його загальних 

характеристик. Зокрема, він застосований у другому розділі дослідження 

для визначення основних характеристик мультилатералізму США та у 

третьому розділі для виокремлення особливостей реалізації 

мультилатералізму США у Латинській Америці. Дедуктивний підхід 

доповнює індуктивний, що характеризує мультилатералізм як феномен, 

який залежить від поведінки міжнародних акторів. Поєднання цих підходів 

дало змогу реалізувати комплексний аналіз поняття та особливостей 

мультилатералізму та його ролі у міжнародних відносинах. 

Методологія дослідження також базується на принципах, що 

випливають із первинних уявлень про об’єкт дослідження, що були 

опрацьовані попередньо. У першу чергу, термінологічний принцип, що 

полягає у вивченні появи та дефініювання терміну “мультилатералізм”. 

Відповідно до принципу загального зв’язку й взаємодії у дисертаційній 
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роботі висвітлено зв’язкок мультилатералізму із сучасними міжнародними 

відносинами. Принцип причинності дає змогу висвітлити причини появи 

мультилатералізму та його вплив на подальшу зовнішню політику США, 

зокрема у регіоні Латинської Америки. 

Використані у дисертації наукові джерела відображають складність 

поняття мультилатералізму загалом та мультилатеральних взаємодій у США 

та Латинській Америці зокрема, та, безумовно, сприяють кращому 

розумінню політичної динаміки відносин в регіоні та викликів, що постають 

перед країнами у розвитку мультилатералізму. На жаль, в Україні тематика 

не є дослідженою на належному рівні та потребує вивчення, зважаючи на 

зростаючу взаємозалежність у сучасних міжнародних відносинах. 

 

1.2. Поняття мультилатералізму в науковому дискурсі 

Мультилатералізм, що характеризує взаємодію між кількома 

державами чи групами держав, все частіше трактується як modus operandi у 

світовій політиці. Протягом останніх кількох десятиліть у політичній думці 

укріпилось усвідомлення того, що проблеми безпеки, миротворчості, 

порушення прав людини, забруднення навколишнього середовища тощо, 

надто складно вирішити окремій державі чи навіть групі держав, якими б 

могутніми вони не були. З огляду на глобальний характер цих проблем, 

діяльність чи бездіяльність окремої країни чинить вплив на спільний 

добробут усього людства. 

Перше документально підтверджене застосування терміну 

“мультилатеральний”, що стосувалося міжнародної угоди, датується 1858 р. 

Утворений від цього прикметника іменник – “мультилатералізм” – набув 

поширення лише у міжвоєнний період, зокрема, у 1928 р. Д. Капорасо 

відзначає, що “закінчення “ізм” вказує на те, що слово позначає 

переконання чи ідеологію, а не просто стан речей” [45, с.601]. Дефініція, що 

з’явилася у зовнішньополітичній думці США у 1945 р., підтверджує це 

спостереження: мультилатералізм тоді визначався як “міжнародне 
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управління з боку “багатьох”, і його головним принципом була “опозиція до 

двосторонніх та дискримінаційних заходів, які, як вважалося, збільшують 

кількість важелів впливу сильних держав на слабші і сприяють розгортанню 

міжнародного протистояння” [107]. 

У 1980-х рр. було розроблено низку підходів до дослідження 

міжнародної взаємодії та мультилатералізму, що призвело до 

започаткування широких дискусій, особливо стосовно методів і меж 

взаємодії та взаємозв’язку між співпрацею і суперництвом в рамках 

мультилатералізму. Зокрема, адепти мультилатералізму стверджують, що 

співпрацю і конкуренцію не можна розділяти: співпраця може 

використовуватися і часто використовується саме для того, щоб 

конкурувати. 

Поняття мультилатералізму базується на колективно узгоджених 

нормах, правилах і принципах, які визначають та регулюють міждержавну 

поведінку. Післявоєнний інтернаціоналізм другої половини минулого 

століття, що виник на основі чотирнадцяти пунктів В. Вільсона і “Нового 

курсу” президента Ф. Рузвельта, призвів до явища, яке Д. Айкенберрі 

визначив як “постгегемоніальний ліберальний інтернаціоналізм”, що 

базувався на пост-Вестфальських принципах та розширеному наборі правил 

поведінки на міжнародній арені та характеризувався зростанням кількості 

менш розвинутих держав [92, с. 79]. Він відображався у поширенні 

міжнародних організацій та міжнародних режимів, що базувались на 

принципах багатосторонньої взаємодії ще з часів завершення Другої 

світової війни. 

Термін “мультилатералізм” має значну кількість визначень. Зокрема, 

дефініції різняться залежно від внутрідержавного контексту. У Сполучених 

Штатах мультилатералізм, як правило, стосується концепції “всеосяжних 

відносин між державами” (Д. Раггі), що можуть створювати (чи не 

створювати) міжнародні інституції; мультилатералізм протиставляється 

“одностороннім акціям”. У Канаді мультилатералізм, навпаки, принаймні 
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частково ототожнюється із міжнародними організаціями. Якщо актори 

уникають діяльності у рамках інституцій, канадійці трактують такі дії як 

відкидання чи часткове дотримання мультилатералізму.  

Як вважає Д. Капорасо, різниця між мультилатеральними 

інституціями та інститутом мультилатералізму полягає у різних рівнях 

міжнародної діяльності. Багатосторонні інституції зосереджують увагу на 

формальних організаційних елементах міжнародного життя та 

характеризуються постійним місцем розташування, наявністю штаб-

квартири та секретаріату. Інститут мультилатералізму можна ототожнювати 

із діяльністю окремої міжнародної організації, але насправді його роль 

набагато важливіша. Мультилатералізм ґрунтується на менш 

формалізованих і менш кодифікованих традиціях, практиках, ідеях та 

нормах міжнародного співтовариства.  

Л. Мартін стверджує, що багатосторонні інституції та інститут 

мультилатералізму не завжди відображають одні одних. Залежно від 

структури інтересів, окремі з них можуть бути сильними, а інші – слабкими. 

Інституції та мультилатералізм можуть бути пов’язані складними причинно-

наслідковими зв’язками. Мультилатеральні організації слугують ареною, в 

межах якої актори навчилися змінювати сприйняття своїх інтересів та 

переконань [129, с.769]. Підтвердженням цьому є дослідження Е. Хааса про 

численні міжнародні організації, в тому числі Міжнародну організацію 

праці та Світовий банк. Мультилатералізм в свою чергу може породжувати, 

підтримувати, змінювати і підважувати діяльність конкретних організацій. 

Зокрема, Ж. Моне наполягав на тому, що до того, як на міжнародній арені 

домінуватиме конкретна організація, існуватиме unite des fail численних 

учасників міжнародного суспільства.  

“Мультилатералізм” на противагу “багатосторонності”, є уявленням 

про те, що діяльність має базуватися на універсальній (або, принаймні, на 

мультилатеральній) основі для відповідних груп держав, у першу чергу – 

демократій. Отже, мультилатералізм, до певної міри, є теоретичним 
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обґрунтуванням розвитку багатосторонньої взаємодії та співпраці. Він 

поєднує в собі нормативні принципи, пропаганду та екзистенційні 

переконання. 

Термін “багатосторонність” передбачає не конкретну низку країн, а 

“багатьох” акторів, кількість котрих не уточнюється і може бути довільною. 

Усі багатосторонні заходи та діяльність держав містять елемент співпраці, 

однак, не усі види співпраці є мультилатеральними.  

Постає питання про те, чи мультилатералізм є засобом чи 

результатом, інструментом чи формою, або сукупністю усього 

переліченого? Держави та їхні представники виступають як свідомі актори 

міжнародних відносин, що мають конкретні інтереси. Отже, 

мультилатералізм є одним із багатьох засобів, які використовуються або 

ігноруються ними. Відповідно до субстанціональних теорій, тобто теорій, 

що підкреслюють значимість вигод і раціоального вибору, термін 

“співпраця” використовується для позначення процесу активного 

корегування власної поведінки із урахуванням інтересів інших. У теорії ігор 

кооперативний вибір є спробою врахувати інтереси інших гравців. Це 

перетворює співпрацю у діяльність, яка відбувається в контексті соціальної 

дилеми. 

Мультилатеральна діяльність також може бути результатом або 

ціллю, задля досягнення яких держави прагнуть діяти на багатосторонній 

основі. Мультилатералізм не завжди є наслідком продуманих кроків і 

підрахованих вигод та втрат. До певної міри можна стверджувати про 

існування презумпції на користь мультилатералізму, яка стає частиною 

сприйняття міжнародних відносин. 

Мультилатералізм має амбівалентний характер. Для менш могутньої 

держави його застосування у зовнішньополітичному курсі можна 

розглядати як доречне, оскільки воно передбачає політичну участь у 

прийнятті рішень, певну роль на міжнародній арені, “місце за столом”. “Не 

всі держави рівні”, – зазначає колишній прем’єр-міністр Канади Д. Кларк, – 
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“і одним із способів зрівняти шанси на ігровому полі є запровадження 

правил гри” [133, с.121]. Щоправда, для менш впливової держави 

мультилатералізм є і своєрідним тягарем, оскільки включає зобов’язання 

щодо ведення зовнішньополітичної діяльності, при цьому “вільне плавання” 

стає неможливим. Крім того, хибним є припущення про те, що завдяки 

мультилатералізму менш могутня держава зможе впливати на дії більш 

могутньої держави. У такому випадку, мультилатералізм передбачає не 

лише створення взаємоприйнятного для усіх міжнародного середовища, а й 

пошуку засобів нейтралізації більш впливової держави або групи держав. 

Для більш могутньої держави мультилатералізм є гарантією того, що 

низка інших держав також буде дотримуватися правил здійснення 

зовнішньополітичної діяльності. Однак для впливових держав 

мультилатералізм також є обтяжливим, оскільки передбачає необхідність 

переконування, а в деяких випадках – умовляння менш впливових держав 

підтримати певні дії, пов’язані із обраним курсом зовнішньої політики. 

Отже, мультилатералізм, що абстрактно визначається вдалим вибором у 

веденні зовнішньої політики, на практиці передбачає компроміс, на який не 

всі учасники можуть погодитися. 

У певних наукових колах поширене твердження про те, що менш 

могутня держава демонструє кращі підходи до вирішення 

зовнішньополітичних питань, особливо тих, що загрожують їй 

застосуванням сили з боку більш впливових держав. До певної міри 

мультилатералізм відображає досвід та позиції більшості менш могутніх 

держав. Адже менш впливова держава прагне чинити вплив на прийняття 

рішень у міжнародних відносинах шляхом протиставлення власної 

“моральної декларації” матеріальним можливостям більш впливової 

держави. У контексті менш впливових держав хибність мультилатералізму 

простежується тоді, коли він використовується з метою перешкодити 

ініціативам іншої групи держав, а не задля створення нового об’єднання, до 

якого входили б усі, в тому числі й більш могутні держави. 
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Р. Кеохейн стверджував, що після закінчення холодної війни 

мультилатералізм розвинув власну динаміку і швидко став засобом 

впорядкування міжнародних відносин. Тим не менше, на той час 

мультилатералізм все ще “існував як абстрактне явище, а не як концепт із 

визначеною програмою дослідження” [110, с. 731]. Як вважає Р. Кеохейн, 

мультилатералізм є “практикою координації зовнішньополітичної позиції в 

групі з трьох чи більше держав шляхом укладення домовленостей ad hoc 

або за допомогою створення інституцій”. Отже, мультилатералізм включає 

держави і (часто) інституції, що трактуються як “стійкі та взаємопов’язані 

набори формальних та неформальних правил, які визначають лінії 

поведінки, обмежують діяльність і формують майбутні вигоди”. 

Мультилатералізм стає інституціоналізованим, коли з’являються постійні 

правила. Інституції таким чином “можна відрізнити від інших форм 

мультилатералізму, як наради ad hoc і короткострокові заходи, спрямовані 

на вирішення конкретних проблем” [110, с. 733]. 

Д. Раггі охарактеризував дефініцію Р. Кеохейна як “номінальну” через 

те, що він нехтує “якісним виміром явища” [166, с. 564]. Наприклад, у 

преамбулі Статуту ООН вказано, що мультилатералізм передбачає 

“визначення умов, за яких буде збережена справедливість і повага до 

зобов’язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного 

права”. Отже, мультилатералізм включає справедливість, зобов’язання та 

міжнародну законність, а тип відносин, які він породжує, сприяє його 

чіткості та важливості. 

На думку Д. Раггі, мультилатералізм означає “координацію відносин 

між трьома чи більше державами... відповідно до визначених принципів, що 

впорядковують відносини між ними”. Мультилатералізм є “загальною 

інституційною формою” і включає інституційні механізми, які “визначають 

і стабілізують майнові права держав, регулюють проблеми координації і 

спільно вирішують проблеми”. Але такий стан речей існував ще за 
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відсутності міжнародних організацій, які “з’явилися відносно нещодавно і 

досі залишаються не надто важливими” [166, с.567]. 

Слід зауважити, що Д. Раггі наголошував на тому, що 

мультилатералізм базується на принципах, які відрізняють його від інших 

форм міжнародних відносин, наприклад, білатералізму та імперіалізму, 

серед яких – узагальнені правила поведінки, неподільність та дифузна 

взаємність. 

По-перше, три або більше держав беруть участь у багатосторонній 

взаємодії, коли відносини між ними базуються на принципах, які 

визначають “належну поведінку, що не стосується партикулярних інтересів 

сторін” [166, с.571]. Співпраця регулюється “нормами, що спонукають до 

загального, чи навіть універсального режиму відносин з іншими державами, 

а не до диференціації відносин у залежності від конкретного випадку” [45, 

с.602]. 

По-друге, мультилатералізм базується на спеціальній соціальній 

конструкції – неподільності. Він може набувати різних форм, але завжди є 

“географічною чи функціональною сферою, через яку поширюються 

витрати і вигоди” під час реалізації заходів, які сприяють об’єднанню. 

По-третє, члени об’єднання очікують “неоднакового еквіваленту 

вигод” [166, с.571]. Уявлення про дифузну взаємність лежить в основі 

гіпотези про те, що мультилатеральний підхід допомагає вирішувати 

проблеми координації в умовах занадто високої ціни співпраці і держави, 

здебільшого, не зацікавлені у результатах діяльності. Коли міжнародні 

проблеми вимагають координації, уряди готові до поточних витрат, якщо 

існує перспектива отримати переваги у майбутньому. Але лише у окремих 

випадках передбачається, що мультилатералізм може вирішити спільні 

проблеми, зокрема ті, що стосуються колективної безпеки, коли уряди 

демонструють занепокоєння щодо наслідків “втрат сьогодні”.  

З погляду Д. Раггі міжнародні порядок, режими і організації можуть 

бути мультилатеральними за формою. Міжнародний режим може діяти не 
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на основі неподільності, оскільки, наприклад, США і Великобританія мають 

власні “партикулярні інтереси” в рамках Міжнародної Організації Комісій з 

цінних паперів, яка регулює ринки цінних паперів. Тому міжнародна 

організація, що розглядається як мультилатеральна, координує відносини 

між державами на основі власних принципів.  

У сучасному мультилатералізмі діють не лише держави і міжнародні 

організації [107]. Недержавні суб’єкти – транснаціональні корпорації, 

неурядові організації, експерти чи групи експертів, а також секретаріати 

міжнародних організацій – можуть підштовхнути держави до 

багатосторонніх зобов’язань або навіть погодити такі зобов’язання між 

собою. Прикладом цьому може слугувати угода авіакомпаній в рамках 

Міжнародної асоціації повітряного транспорту про скорочення чистих 

викидів на 50% порівняно із показниками 2005 р. Слід також зазначити, що 

G20 насправді складається з 19 держав, а 20-им членом є ЄС. 

Крім того, недержавні суб’єкти можуть виступати перешкодою на 

шляху нових багатосторонніх угод (наприклад, тих, що стосуються зміни 

клімату), або навіть прагнути перешкодити співробітництву, що вже існує 

(наприклад, з питань китобійного промислу). У будь-якому випадку, 

недержавні учасники “стали все наполегливіше наполягати на праві голосу 

при прийнятті найважливіших рішень у міжнародних відносинах” [189]. 

Очевидним є той факт, що мультилатералізм ХХІ ст. не є виключно 

міжурядовим явищем. 

Однак, поряд із тим, мультилатералізм не слід розглядати як панацею. 

Зокрема, К.Сміт ілюструє, як мультилатералізм може спричинити одіозні 

ефекти: приєднання до “однакових правил для всіх” в рамках Ради з прав 

людини призвело до дискредитації ООН і ЄС у сфері порушень прав 

людини [178, с. 227]. Існує емпіричне підтвердження тому, що диктатури, 

котрі практикують тортури, з більшою ймовірністю приєднаються до 

багатосторонньої Конвенції ООН проти катувань, аніж диктатури, що їх не 

застосовують. Л. Мартін визнає, що мультилатералізм не завжди може бути 
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найбільш ефективним засобом сприяння міжнародному співробітництву 

[129, с.782]. 

А. Штейн відзначав, що “коли йдеться про мультилатералізм, йому 

надають більш широкого значення, аніж впливу “групи держав, які 

об’єднують свої можливості задля досягнення певної мети”. 

Мультилатералізм також включає легітимність, яка виходить від держав, що 

діють спільно, оскільки їхні цілі є загальними для усіх, а не партикулярними 

чи внутрідержавними”. 

Цікавою також є точка зору М. Фіннамор: “мультилатералізм включає 

діяльність акторів відповідно до узгодженого набору принципів і правил. Це 

не означає, що всі рішення приймаються спеціальним комітетом чи те, що 

держави відмовляються від самостійних дій на міжнародній арені” [64, 

с.191]. 

Мультилатералізм іноді тлумачать з точки зору його джерел, які 

умовно поділяють на: 

• системні (комплексна взаємозалежність, уніполярність, розвиток 

недержавних насильницьких колективних дій); 

• інституційні (автономний вплив мультилатеральних інституцій); 

• внутрідержавні (американська ідентичність, внутрішні граничні 

фінансові та трудові витрати, виборчі цикли); 

• агентивні (ідеології зовнішньополітичних еліт, неурядові 

організації, структурні особливості угод). 

Коли йдеться про концептуалізацію та дефініювання 

мультилатералізму, неможливо оминути питання його класифікацій. У 

теорії міжнародних відносин часто вдаються до класифікацій, що не є 

всеохоплюючими. Мультилатералізм включає правила, норми, принципи і 

взаємодії, що надають йому більшої легітимності, аніж іншим (особливо 

гегемонічним) формам міжнародної співпраці. 

Одним із найбільш чітких є поділ на інституціоналізований, 

кристалізований та неформалізований мультилатералізм. 
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– Інституціоналізований: діючі міжнародні інституції, базовані на 

чітких правилах (приклад – Світова організація торгівлі (СОТ); 

– Кристалізований: створюються міжнародні інституції на основі 

нових міжнародних правил (приклад – судове втручання; проблема зміни 

клімату після підписання Кіотського протоколу); 

– Неформалізований: за відсутності формальних кодифікованих 

правил зовнішньополітичну поведінку регулюють окремі норми, що 

стосуються окремої сфери (дитяча праця, іноземні інвестиції) [149, с.8-9]. 

Мультилатералізм може бути формальним та неформальним. 

Формальний мультилатералізм базується на колективних нормах, правилах 

та принципах, що регулюють міждержавну поведінку. Він найтісніше 

пов’язаний із ліберальними традиціями у міжнародних відносинах, хоча 

деякі його елементи стосуються теорії раціонального вибору, 

конструктивізму та інституціоналізму, а також покликаний пояснити, чому 

держави обирають багатосторонні інституції та домовленості на противагу 

іншим формам співробітництва. 

У той час як прихильники формального мультилатералізму 

стверджують, що міжнародні інституції ніколи не були демократичними і 

завжди функціонували як міжурядові органи, апологети неформального 

мультилатералізму наполягають, що громадянське суспільство відіграє 

дедалі важливішу, якщо не ключову, роль у багатьох сферах міжнародної 

політики. Ці адепти мультилатералізму амбівалентно ставляться до 

утилітарного значення офіційних міжнародних організацій (наприклад, 

ООН) у пропагуванні основних людських цінностей, оскільки вважають, що 

наявність державних інтересів протидіє цінностям та інтересам 

громадськості та громадянського суспільства. Відповідно, вони прагнуть 

створення нових міжнародних інституцій та інструментів співробітництва 

задля формування дедалі більш активного, глобального громадянського 

суспільства [159, с.315]. 
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Існують також інші форми мультилатералізму. Низка науковців 

виокремлюють утилітарний мультилатералізм. Він передбачає, що держава 

розглядає себе як ключового актора на міжнародній арені та не готова 

досягати компромісів з іншими глобальними гравцями, особливо у тих 

випадках, коли існують гіпотетичні загрози національним інтересам. Вона 

надає перевагу одностороннім діям чи створює коаліцію союзників і не бере 

участі у діяльності багатосторонніх інститутів [44, с.68]. 

Ще одним різновидом мультилатералізму є так званий 

інструментальний мультилатералізм. Відповідно до цієї концепції, 

мультилатералізм є інструментом скорочення витрат у глобальних 

питаннях. Його застосування  особливо властиве найбільш впливовим 

державам, наділеним глобальною відповідальністю та обмеженими 

ресурсами для того, щоб її реалізувати. 

У міжнародних відносинах має місце феномен дисфункційного 

мультилатералізму, який розуміють як форму міжнародного 

співробітництва, що здійснює вплив на прийняття рішень у численних 

державах (що намагаються дисконтувати реалісти) і є найменш 

оптимальною та контрпродуктивною у контексті міжнародного порядку (що 

прагнуть ігнорувати представники ліберального інституціоналізму) [200]. 

Також варто відзначити, що мультилатералізм реалізується на трьох 

рівнях: 

• системний (суверенна система держави; принципи взаємного 

визнання, формальна рівність, дипломатична практика); 

• базисний або основоположний (базові принципи та 

характеристики міжнародного порядку; неподільність економічної та 

безпекової сфер); 

• контрактний (індивідуальні договори/угоди між групами держав). 

Мультилатералізм розглядають за відмінними підходами в рамках 

різних шкіл теорії міжнародних відносин, схематично їх можна зобразити 

так: 



37 
 

Таблиця 1.1 

Моделі мультилатералізму 
Школа теорії 
міжнародних 

відносин 
неореалізм інституціоналізм конструктивізм неофункціоналізм критицизм 

Модель 
мультилатералізму гегемонічна кооперативна 

(функціональна) нормативістська інтегративна залежна 

 

Відповідно до тверджень представників інституціоналізму, 

мультилатералізм є результатом функціональних потреб. Глобалізація 

поєднує ресурсний потенціал та (іноді) міжкультурне розуміння. Але попри 

те, вона сприяє виникненню проблем та викликів, які держава може 

подолати лише шляхом співпраці, тому і формуються міжнародні інституції 

та організації [110, с.731]. Прихильники неофункціоналізму також вказують 

на європейську співпрацю, що згодом перетворилася на масштабну 

євроінтеграцію, та наголошують на тому, що мультилатералізм 

розвиватиметься із залученням все нових акторів [160, с.468].  

Представники політичного реалізму зазначають, що актори 

міжнародних відносин мають абсолютно різні інтереси, що означає 

абсолютно відмінні підходи до мультилатералізму. Звідси – міжнародні 

інституції є слабкими, взаємозалежність посилюється, але не стає ключовим 

рушієм поведінки держави на міжнародній арені, адже усі твердження про 

“глобальний консенсус” є лише міфом. Відповідно до підходу 

конструктивістів, мультилатералізм є “ідеологією, що сформована з метою 

пропагування багатосторонньої діяльності” [45, с.601]. 

Критицисти поставили під сумнів твердження про те, що 

мультилатералізм передбачає відсутність партикулярних інтересів, які були 

б сформульованими відповідно до спільних для всіх акторів правил. Для 

більшості міжнародних організацій статути та положення їхньої діяльності 

формулювала субгрупа лідерів (в основному, гегемони). Різноманітність 

правил поведінки залежно від конкретної держави (МВФ) та прирівнювання 

прав (СОТ) свідчать про залежність, на якій базується мультилатералізм. 
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Незважаючи на численні спроби визначити сутність 

мультилатералізму, цілісного розуміння цього явища так і не було 

запропоновано, як і когерентної, концептуально-орієнтованої програми його 

дослідження. Водночас явище мультилатералізму розвивалося. У 2000-х рр. 

збільшилася кількість міжнародних договорів, міжнародних організацій, 

була утворена G20, значно розширився ЄС.  

Слід відзначити, що мультилатералізм не співвідноситься із 

унілатералізмом, білатералізмом чи інтеррегіоналізмом. Для 

мультилатералізму не характерний імперіалізм чи співпраця, що базується 

на примусі (Варшавський договір). Мультилатералізм є добровільним. Йому 

не притаманний характер ad hoc, він базується на тривких правилах, які 

впливають на поведінку суб’єктів, що погоджуються на багатосторонню 

співпрацю. Зрештою, усі інтерпретації мультилатералізму наголошують на 

трьох основних аспектах: важливості дотримання правил; відкритості між 

сторонами, а також добровільному співробітництві, яке є принаймні 

мінімально інституціоналізованим. 

Мультилатералізм включає взаємодію відносин між трьома чи більше 

державами відповідно до визначених правил та принципів. Його можна 

відрізнити від інших типів міждержавних відносин трьома шляхами. По-

перше, оскільки мультилатералізм включає координацію відносин між 

групою держав, він не співвідноситься із білатеральними, hub and spoke та 

імперіалістичними угодами. По-друге, умови таких відносин визначаються 

погодженими правилами і принципами, а іноді й організаціями. Отже, 

мультилатералізм можна порівняти із взаємодією на основі спеціальних 

договорів або політикою з позиції сили. По-третє, мультилатералізм 

передбачає певне обмеження автономії в політиці, оскільки вибір і дії 

держав, принаймні частково, зазнають обмежень через узгоджені правила та 

принципи. 

Мультилатералізм зазнав широкої критики у політичній думці в часи 

президентства Д. Буша-молодшого, оскільки адміністрація США почала 
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нехтувати спільними нормами задля досягнення власних інтересів. 

“Починаючи з 1990 р., ставлення американської зовнішньополітичної еліти 

до значення мультилатералізму у глобальній ролі країни стало більш 

скептичним” [143, с.13]. У квітні 2003 р. США проігнорували позицію 

міжнародного співтовариства та рішення Ради Безпеки ООН, здійснивши 

вторгнення до Іраку. Відмова адміністрації діяти відповідно до спільних 

міжнародних норм та інститутів означала відмову від мультилатеральних 

зусиль і de facto зводила нанівець усі зусилля держав у розвитку сталого 

майбутнього. 

Президент Барак Обама проголосив мультилатералізм одним із 

елементів зовнішньої політики США, оскільки такий зовнішньополітичний 

курс має глобальний характер, є дипломатично інтенсивним та, великою 

мірою, потенційно виграшним для держави [128]. 

Мультилатералізм є практикою глобального управління, що 

характеризується інклюзивною та інституційною формою політичного 

діалогу. Отже, мультилатералізм у його сучасному вигляді передбачає три 

або більше суб’єктів, що беруть участь у добровільній і (в основному) 

інституціоналізованій міжнародній взаємодії, котра регулюється нормами, 

принципами і правилами, які застосовуються в рівній мірі до усіх держав. 

Зважаючи на усі опрацьовані підходи та твердження науковців щодо 

трактування поняття «мультилатералізму», можемо охарактеризувати це 

явище так: мультилатералізм – це багатостороння взаємодія між трьома і 

більше акторами міжнародних відносин, що відбувається у різних сферах (в 

першу чергу – політичній та економічній), є добровільною та 

інституціоналізованою та регулюється визначеними нормами та правилами. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі дисертаційного дослідження висвітлено теоретико-

методологічні основи дослідження мультилатералізму. Систематизовано 

вже здобуті знання про суть та дефініювання мультилатералізму, 
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особливості мультилатералізму США та багатосторонню взаємодію США у 

Латинській Америці. 

Важливо зробити акцент на тому, що сьогодні існує плюралізм 

визначень поняття “мультилатералізм”. Цей термін позначає не лише 

багатосторонню співпрацю, а радше характеризує багатосторонню 

взаємодію (що, крім співпраці, також включає суперництво між акторами). 

Представники академічної спільноти намагаються подати надто вузьке 

уніфіковане трактування терміну та сформулювати єдину дефініцію 

мультилатералізму, яку в майбутньому можна було б застосовувати у 

політології та теорії міжнародних відносин. Однак, можемо стверджувати, 

що єдина дефініція поняття не зможе стати всеохопною та включити усі 

аспекти цього феномену.  

Зважаючи на попередні спроби подібних визначень, зокрема, Дж.Раггі 

(наголошував на нормативному аспекті мультилатералізму) та Р.Кеохейна 

(виділяв кількісний та функціональний контексти багатосторонньої 

взаємодії), ми пропонуємо таке трактування цього поняття: 

мультилатералізм – це взаємодія (що включає і співпрацю, і суперництво) у 

багатосторонньому форматі, котра відбувається за участі трьох (і більше) 

акторів міжнародних відносин (у першу чергу, держав та міжнародних 

організацій) у різних сферах (політико-безпекова, економічна, вирішення 

проблем людства тощо). 

Наголошуємо також на відмінностях поміж власне 

мультилатералізмом та багатосторонністю: “мультилатералізм” на 

противагу “багатосторонності”, є уявленням про те, що діяльність має 

базуватися на універсальній (або, принаймні, мультилатеральній) основі для 

відповідних груп держав, у першу чергу – демократій. Отже, 

мультилатералізм, до певної міри, є теоретичним обґрунтуванням розвитку 

багатосторонньої взаємодії та співпраці. Він поєднує в собі нормативні 

принципи, пропаганду та екзистенційні переконання. 
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Термін “багатосторонність” не включає конкретної низки країн, а 

передбачає “багатьох” акторів, кількість котрих не уточнюється і може бути 

довільною. Усі мультилатеральні заходи та діяльність держав включають 

елемент співпраці, однак не всі види співпраці є мультилатеральними. 

Протягом минулих століть мультилатералізм розглядався як 

міжнародне управління, сформоване більшістю акторів міжнародних 

відносин, а його головним принципом була опозиція до білатералізму та 

імперіалізму, що передбачали дискримінаційні заходи, які сприяли 

посиленню важелів впливу сильніших акторів на слабших. Тобто, 

першочерговим завданням багатостороннього формату взаємодії стало 

врегулювання міжнародних відносин на рівних для усіх учасників умовах. 

Існують також різні класифікації мультилатералізму. Одним із 

найбільш чітких є поділ на інституціоналізований, кристалізований та 

неформалізований мультилатералізм. Відповідно до іншої класифікації 

мультилатералізм поділяють на формальний та неформальний. Крім того, 

багатостороння взаємодія буває утилітарною, інструментальною, 

дисфункційною тощо.  

Мультилатералізм по-різному розглядається у рамках підходів у 

міжнародних відносинах: інституціоналізм, неореалізм, конструктивізм, 

неофункціоналізм, критицизм – представники усіх цих теорій наголошують 

на важливості різних аспектів мультилатералізму. Зважаючи на усі підходи 

до теоретичного осмислення мультилатералізму, можемо стверджувати про 

фрагментарність та поверхневість розгляду мультилатералізму. 

Мультилатералізм є формою реалізації зовнішньої політики держави, 

ми наголошуємо на інструментальному аспекті цього поняття та визначаємо 

це поняття як багатосторонню взаємодію між більше, ніж трьома акторами 

міжнародних відносин, що є добровільною та інституціоналізованою та 

реалізується відповідно до визначених норм та принципів. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМУ  

В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

2.1. Становлення мультилатералізму в міжнародних відносинах 

Поява мультилатералізму у міжнародних відносинах була обумовлена, 

в першу чергу, необхідністю регулювання відносин між державами у 

взаємозалежних сферах, де взаємодія є надважливою. Зокрема, перші 

свідчення про мультилатеральні домовленості з’явилися ще у XVII ст. та 

стосувалися майнових питань.  

Однак широкого поширення мультилатералізм набув лише у XIХ ст., 

коли було укладено низку договорів, зокрема, у сфері торгівлі, річкового 

транспорту та охорони здоров’я: у той час були створені Міжнародний 

телеграфний союз, Всесвітній поштовий союз та Міжнародне бюро 

громадської гігієни. 

Багатосторонні домовленості XIХ ст. стали реакцією держав на 

тогочасні виклики – політичні та соціально-економічні перетворення, 

спричинені промисловою революцією. Ці зміни особливо чітко 

простежувалися у сфері торгівлі та комунікацій. Природньо, що 

інтенсифікація кількості міжнародних трансакцій сприяла не лише 

необхідності регулювання чисельних суперечок між державами, а й захисту 

ними свого суверенітету. Поряд із тим, такі взаємодії були необхідними для 

держав, оскільки загальні стандарти регулювання міжнародних відносин 

сприяли розвитку економіки. Економічні системи розвинутих країн стали 

більш взаємозалежними [23, с. 2-3]. Одним із результатів зростаючої 

взаємозалежності стала інтернаціоналізація тих питань, що раніше 

належали до виключно національної та внутрідержавної компетенції.  

Однак, більшість багатосторонніх договорів XIХ ст. не були 

інституціоналізовані та не генерувалися міжнародними організаціями. До 

прикладу, Європейський концерт був радше неформальним форумом для 
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співпраці європейських держав – Австрії, Великобританії, Пруссії та Росії 

(пізніше приєдналися Франція), проведення консультацій та переговорів з 

питань європейського миру та безпеки, однак він все ж став базисом для 

інституціоналізованої багатосторонньої взаємодії, що сприяла створенню 

Ліги Націй та ООН, а також формуванню мультилатералізму ХХ ст. 

На противагу попередньо існуючим формам реалізації зовнішньої 

політики, мультилатералізм ХХ ст. сприяв створенню 

інституціоналізованих багатосторонніх форумів та, що найважливіше, 

універсальної міжнародної організації. Перехід від неформальних угод та 

договорів до формальних інституцій мав неминучий вплив на міжнародний 

порядок, що полягав у трансформації статусу мультилатералізму: він 

з’явився для того, аби втілити власне процедурні норми, спрямовані на 

формалізацію та регулювання міжнародних відносин [166, с. 584]. Варто 

наголосити і на тому, що зріс попит на більш інституціоналізовані форми 

міжнародної взаємодії та збільшилася кількість багатосторонніх 

організацій. 

Адгерентом створення мультилатеральних організацій на початку ХХ 

ст. був Вудро Вільсон. Єдиний американський президент, котрий був 

політологом за освітою, В. Вільсон підтримував існування міжнародного 

порядку, що мав базуватися на багатосторонній колективній співпраці. Його 

14 пунктів сприяли творенню своєрідної “асоціації націй”. Згодом 

вільсоніанізм став доктриною, що пропагує поширення демократії, вільної 

торгівлі та міжнародного права задля створення такого міжнародного 

порядку, який прийшов би на зміну застарілим формам, що базуються на 

балансі сил, гонці озброєнь та військових союзах. Крім того, В.Вільсон 

дотримувався думки, що новий міжнародний порядок має базуватись на 

спільності інтересів, а конкуренцію у безпековій та військовій сфері 

замінить суспільство націй (community of nations) [90, с.12]. В.Вільсон 

відстоював створення універсальної багатосторонньої інституції, в рамках 

якої діяли б загальноприйняті для всіх правила та механізми вирішення 
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суперечок. І хоча сам Вільсон старанно оминав застосування 

словосполучення “колективна безпека” у стосунку до майбутнього 

утворення, переговори у Версалі у 1919 р. зосереджувалися фактично лише 

на цьому аспекті. У результаті була утворена Ліга Націй, члени якої 

зобов’язувалися не лише відмовитися від війни як засобу ведення 

зовнішньої політики, а й визнавали міжнародне право de facto комплексом 

правил поведінки на міжнародній арені. 

Незважаючи на проголошені постулати про необхідність дотримання 

територіальної цілісності та погрозу застосування економічних та 

політичних санкцій у разі недотримання спільних для всіх норм та правил, 

Ліга Націй не отримала такого рівня міжнародної підтримки, якого було б 

достатньо для попередження появи нового конфлікту. Положення про 

колективну безпеку стало основною причиною відмови Сенату від рішення 

про набуття членства США у Лізі Націй. Сам В.Вільсон став ключовою 

фігурою у створенні належних умов для проведення переговорів щодо 

формування нової багатосторонньої організації, діяльність якої мала 

базуватися на системі колективної безпеки та стати механізмом вирішення 

суперечок. Однак йому не вдалося забезпечити внутрішньополітичні умови, 

необхідні для того, щоб до організації вступили США [55].  

Ліга Націй не стала успішним мультелатеральним проектом. По-

перше, через те, що вона не стала універсальною: США не були членом 

Ліги, а ключові гравці міжнародної арени того часу – СРСР та Німеччина – 

відмовились брати участь у її діяльності. По-друге, за час свого існування 

Ліга зазнала величезної кількості кризових станів, зокрема у часи 

економічної депресії, та стала дуже непопулярною у багатьох країнах. По-

третє, в рамках Ліги державам вдавалося обходити норми діяльності 

організації, що давали змогу не повністю дотримуватись загальноприйнятих 

правил, певні постулати були амбівалентними. До того ж діяльність Ліги 

Націй носила більше декларативний, аніж практичний характер [23, с.29]. 
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Усі  науковці наголошують як на внутрішніх, так і на зовнішніх факторах 

поразки Ліги Націй, однак і досі це питання залишається дискусійним. 

Незважаючи на незначну ефективність Ліги Націй, вона стала 

“провісником” створення усіх багатосторонніх інституцій, що виникли 

після 1945 р. Такий розвиток мультилатералізму був обумовлений 

зростанням ролі США та їхніх лідерів (зокрема, Ф.Рузвельта) на 

міжнародній арені. У цей період мультилатералізм у політичній думці США 

слугував фундаментальним принципом, на основі якого розбудовувався 

післявоєнний світ [166, с.586]. Це свідчило про безумовну перевагу 

багатосторонньої взаємодії для впливових держав світу. Поряд із тим, для 

менш впливових держав на міжнародній арені мультилатералізм не лише 

передбачав переваги, що полягали у їхньому розвитку в усіх сферах, а й 

певною мірою давав змогу корегувати зовнішньополітичну поведінку 

домінантних акторів міжнародних відносин [63, с.539]. 

Коли розпочалася робота зі створення ООН, передбачалося, що ця 

організація діятиме, в першу чергу, у сфері безпеки. Однак, зважаючи на 

попередній негативний досвід, міжнародне співтовариство принаймні 

дійшло до консенсусу в тому, що нова організація має радикально 

відрізнятися від Ліги Націй. У першу чергу, на загальносвітовому рівні 

визнавалася роль не лише США, а й СРСР, Франції, Великобританії та 

Китаю (вони отримували право вето в Раді Безпеки), що відображало 

своєрідне повернення до принципу балансу сил, а також свідчило про 

необхідність одностайності серед ключових гравців на міжнародній арені. 

Рішення Ради Безпеки стали обов’язковими для дотримання усіма 

державами і на відміну від Ліги Націй, до компетенції ООН, поміж іншого, 

належали також питання економічної та соціальної політики, а також 

проблема захисту прав людини. 

Окрім того, створення ООН сприяло формуванню міжнародної 

економічної системи. Очевидно, що у часи Другої світової війни лише 

мультилатеральна співпраця могла стати антидотом політики 
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протекціонізму, що активно практикувалася у 1920-30-х рр. Нові 

мультилатеральні угоди у такий спосіб підважили стабільність системи 

валютних курсів, поставивши під сумнів золотий стандарт. 

Холодна війна також сприяла формуванню нового і безпрецедентного 

міжнародного контексту. З одного боку, конфронтація між США та СРСР 

впливала на функціонування всієї системи ООН, оскільки 

унеможливлювала одностайність великих держав. З іншого боку, поява 

“залізної завіси” призвела до формування у 1949 р. ще однієї важливої 

міжнародної інституції – НАТО.  

Однак, варто наголосити на тому, що американські зобов’язання у 

мультилатералізмі, що існував у післявоєнний час, не були втілені на 

практиці та не мали доктринального значення для характеру 

зовнішньополітичної поведінки США. Зокрема, жодна мультилатеральна 

угода з питань безпеки між США та країнами Східної Азії ніколи не була 

реалізована, оскільки США надавали перевагу двостороннім угодам із 

Японією та Південною Кореєю.  

Неможливо уявити собі інший підхід США до реалізації зовнішньої 

політики у післявоєнний період, аніж багатостороння взаємодія. Адже, 

будучи однією із домінуючих держав на міжнародній арені, США могли б 

уникнути багатосторонніх зобов’язань і вдаватися до залякування своїх 

західних союзників задля протистояння спільній загрозі. Л. Мартін 

стверджує, що слабкі союзники в рамках біполярної системи можуть 

погрожувати вийти із союзу, щоб стимулювати домінуючу силу погодитися 

на менші вигоди в обмін на довготривале зростання і стабільність, оскільки 

загроза розпаду альянсу визначає довгострокові переваги і вигоди 

мультилатералізму. Тим не менше, ніколи не існувало реальної загрози 

виходу західноєвропейських союзників із альянсу, крім особливого випадку 

виходу Франції із НАТО. До того ж, в рамках мультилатеральних інституцій 

Сполучені Штати “навряд чи здатні відмовитися від довгострокових вигод 

задля короткострокових прибутків за рахунок своїх союзників” [129, с.787]. 
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Саме Друга світова війна сприяла тому, що США обрали 

мультилатералізм як механізм здійснення зовнішньої політики: вони почали 

активно співпрацювати з іншими державами в рамках альянсу. Відкидаючи 

стратегії ізоляціонізму та імперіалізму у післявоєнний час, у американській 

зовнішній політиці сприяли генеруванню нової форми гегемонії, що 

сприймалася більшістю держав як легітимне явище. Наприкінці війни США 

стали рушієм багатосторонньої дипломатичної, економічної та гуманітарної 

діяльності: під егідою США почали активно створюватися різноманітні 

міжнародні організації, у тому числі ООН, НАТО, МВФ, ГАТТ, Світовий 

банк та багато інших. Усі вони перебувають у певній залежності від 

американських ресурсів, а консенсусний характер творить для США 

сприятливе середовище для реалізації їхніх інтересів та формування 

міжнародного порядку. Поряд з тим США були залучені у формування 

організації СЕАТО у Південно-Східній Азії та брали активну участь у 

створенні Організації американських держав (ОАД), що de jure є 

мультилатеральними організаціями, однак de facto у рамках цих організацій 

має місце політичний вплив США.  

Мультилатералізм містить два важливих зобов’язання щодо держав: 

вони повинні надавати ресурси (економічні, військові, політичні і т.д.) для 

створення та діяльності міжнародних інституцій на паритетних умовах й 

дотримуватися правил прийняття рішень у рамках цих інституцій. У 

післявоєнний час США серйозно поставилися до першого із цих 

зобов’язань, але нехтували другим. США разом із іншими державами 

сприяли створенню багатосторонніх інституцій, однак адміністрації усіх 

американських президентів, що перебували при владі після Другої світової 

війни, не повністю обмежували власні дії на міжнародній арені та лише 

частково дотримувалися правил та норм діяльності міжнародних 

організацій. 

Такий підхід до реалізації зовнішньої політики базується на тому, що 

Дж. Айкенберрі визначає як “інституційну угоду” між США та їхніми 
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ключовими союзниками [93, с.82]. У посткомуністичному світі більшість 

держав добровільно погодилися на “американський” варіант міжнародних 

правил та інституцій, котрі дещо обмежили автономію політики США. Така 

своєрідна субординація адміністрації США забезпечувала значні вигоди для 

інших держав-учасниць: військовий захист, надання підтримки у разі 

зовнішньої загрози, зовнішню економічну та військову допомогу, 

стабільність долара як важливої складової міжнародної валютної системи, 

доступ до ринків США і, загалом, американську підтримку у дотриманні 

принципів міжнародного права та правил діяльності міжнародних 

інституцій. Все це сприяло ефективному функціонуванню міжнародного 

порядку. 

Зі свого боку, США наполягали на тому, щоб держави-союзниці 

надавали їм спеціальні прерогативи у рамках створеної інституційної 

матриці. Водночас, самі США вибірково дотримувались встановлених 

правил і стандартів, що були визначені для інших держав. Своєю чергою, ця 

сформована конструкція багатосторонньої взаємодії забезпечувала особливі 

права та привілеї для США. В інших випадках США просто уникали 

залучення до загальних інституційних каналів або навмисне обмежували 

вплив міжнародних установ, щоб унеможливити втручання зовнішніх 

факторів у реалізацію своїх національних інтересів. На практиці США 

зіткнулися із незначними обмеженнями автономії у здійсненні власної 

зовнішньої політики поряд із ширшими зобов’язаннями та відповідальністю 

перед міжнародним співтовариством. 

Водночас прерогативи, якими користувалися США, не підважували 

легітимність післявоєнного інституційного порядку чи особливої 

американської ролі в ньому. Гегемонія США полягала не лише у 

економічних перевагах чи у впливі на міжнародній арені, а у могутності, 

котра визнавалася легітимною іншими акторами міжнародних відносин, 

реалізовувалася за допомогою міжнародних організацій та стримувалася 

ними лише номінально. Можливість встановлювати загальноприйняті 
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міжнародні норми та правила, якими керуються у своїй діяльності учасники 

міжнародних відносин в умовах відсутності чи наявності лише незначних 

запобіжників для власних дій, насправді є важливою ознакою гегемонічної 

стратегії. Зокрема, США мали майже виключний контроль над 

післявоєнними окупаційними режимами, послуговуючись засобами як 

економічного, так і політичного впливу щодо Японії, а також частково щодо 

Західної Німеччини.  

В економічній сфері, зокрема у рамках МВФ та Світовому банку, діє 

“виважена” схема голосування (кількість голосів кожного учасника 

залежить від квот, частки у капіталі організації), що дає змогу США 

використовувати право вето щодо рішень, які приймались у рамках 

інституцій. Більше того, коли правила Бреттон-Вудської системи почали 

працювати проти американських інтересів на початку 1970-х рр., США в 

односторонньому порядку змінили їх, відмовившись від системи золотого 

стандарту.  

У сфері безпеки США наділені правом вето як один із п’яти постійних 

членів Ради Безпеки ООН. У різні роки американські військові займали 

посаду Верховного головнокомандувача НАТО. Завдяки Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї США та інші ядерні держави опинилися у 

привілейованому становищі. США неодноразово здійснювали кроки, що 

мали сумнівну міжнародну легітимність (інтервенції у В’єтнамі, 

Домініканській республіці, Кубі, Ірані, Чилі, країнах Центральної Америки 

та ін.). 

У ході підписання міжнародних конвенцій найбільші труднощі для 

США завжди виникали стосовно питання їхньої ратифікації. Та навіть у тих 

випадках, коли забезпечувалася ратифікація договору, вона часто 

супроводжувалася умовами та застереженнями, які висували США в 

односторонньому порядку, що давало їм змогу уникнути окремих 

міжнародно-правових зобов’язань [135]. Наприклад, Сенат США остаточно 

ратифікував Конвенцію про запобігання і покарання за злочини геноциду 
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лише 1986 р., тобто через тридцять вісім років після того, як її було 

затверджено Генеральною Асамблеєю ООН. Водночас ратифікація, знову ж 

таки, супроводжувалася низкою застережень і домовленостей [150, с.164].  

Особливі привілеї та прерогативи, якими користується гегемон, є 

аномальними в інституційному контексті, що ґрунтується на універсальних 

нормах і принципах. Якщо гегемон надто часто і вибірково використовує 

власні переваги та привілеї, існує ймовірність зростання невдоволення з 

боку інших акторів. Очевидні подвійні стандарти є проявом негативних 

практик, підважують легітимність мультилатералізму та загрожують його 

подальшій ефективності. 

У цих умовах гегемон вже не може діяти виключно унілатерально. 

Більше того, гегемон мусить обирати багатосторонню взаємодію із 

союзними державами, а не власні короткострокові вигоди. Адже у тому 

випадку, коли він показує свою підтримку щодо загальновизнаних норм та 

діяльності існуючих міжнародних організацій, інші держави і надалі 

залучатимуться до участі у багатосторонніх інституціях, що сприятиме 

задоволенню довгострокових вигод гегемона.  

Зважаючи на прояви конфронтації наддержав – США та СРСР у 

післявоєнний період, важко зрозуміти, як вдавалося так довго контролювати 

ситуацію та успішно долати протиріччя. Відповідь є парадоксальною – 

інституційна злагода усередині гегемонічного порядку, очолюваного США 

після Другої світової війни, стала міцною саме через частковий, а не 

тотальний характер американської гегемонії. Радянський Союз та країни-

сателіти залишилися поза досяжністю американської гегемонії і, значною 

мірою, були незалежними від інституційного порядку, що охоплював 

більшість держав світу. Радянський Союз хоча і поступався США, але все ж 

був досить небезпечним суперником. Протистояння між цими двома 

наддержавами було, певною мірою, боротьбою за збереження гегемонічного 

інституційного порядку на Заході. 
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Незважаючи на величезний ресурсний потенціал США все ж 

потребували союзників, щоб успішно стримувати СРСР. Окрім того, США 

також володіли військовими базами у Західній Європі та Японії з метою 

гарантування захисту тим територіям, котрі відділяли їх від радянської 

загрози. Американські союзники також потребували захисту США від 

експансіонізму Радянського Союзу. Ця взаємозалежність у протистоянні із 

зовнішнім ворогом стала основою, яка сформувала повоєнні інституційні 

домовленості. 

Радянська загроза обумовила необхідність більш активної взаємодії із 

союзниками та змушувала США стати далекогляднішими у відносинах зі 

слабшими та залежними від них союзниками, а також взяти на себе 

відповідальність за сприяння ефективності західного міжнародного 

порядку. Незважаючи на те, що підтримка у реалізації інтересів інших 

держав вимагала від США поступатися частиною власних інтересів, саме 

інституційна стратегія, що ґрунтувалася на багатосторонній взаємодії, 

пропагуванні діяльності міжнародних інституцій та сприянні ефективному 

розвитку колективної безпеки, відіграла важливу роль у тому, що США 

досягнули підтримки серед європейських держав не шляхом примусу, а за 

загальною згодою. Разом із тим, ефективним засобом підтримки 

антирадянської коаліції було те, що американські союзники не могли 

відчувати себе в безпеці без захисту США.  

Зникнення спільної загрози стало серйозним викликом інституційним 

засадам, які були основою післявоєнного порядку та призвело до 

загострення непорозумінь між колишніми союзниками. Парадоксально, але 

фактична універсалізація гегемонічного статусу США ставила під сумнів 

подальше існування такого порядку. Із розпадом Радянського Союзу США 

перестали проявляти посилений ентузіазм щодо забезпечення загальних 

інтересів і стали зосереджуватися на інших цілях під час формування 

власних національних інтересів. Із закінченням холодної війни США хоч і 
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продовжили інвестувати у міжнародний інституційний порядок, однак 

вимагали й від інших держав активного залучення до цього процесу. 

Водночас, американські союзники стали менш толерантними до 

“спеціальних” прерогатив та привілеїв США у рамках міжнародних 

інституцій. Міжнародне співтовариство все частіше висловлювало 

сподівання на дотримання Сполученими Штатами загальноприйнятих норм 

та правил на однаковому з іншими акторами рівні. 

Із завершенням міжблокового протистояння відбулося послаблення 

міжнародного порядку, створеного після Другої світової війни. З огляду на 

те, що інші держави не бажали чи не були в змозі пристосуватися до 

сформованих інституційних рамок, а самі США не мали наміру 

відмовлятися від особливих свобод та переваг і традиційно визначали їх у 

контексті “міжнародних правил”, основи, створені для формування 

мультилатеральних інституційних механізмів, ставали щораз 

неефективнішими й нестабільнішими. Міжнародне співтовариство 

наполягало на відмові США від унілатералізму та необхідності дотримання 

загальновизнаних принципів міжнародного права. Опираючись цим 

вимогам, США почали все частіше вдаватися до унілатералізму, 

зменшивши власну підтримку глобальним мультилатеральним інституціям 

та формуючи ad hoc коаліції з надійними партнерами. На цій трансформації 

свого часу наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол Японії 

Х. Овада, відзначивши, що на початку 2000-х рр. США перейшли від 

післявоєнної стратегії “унілатерального глобалізму” до “глобального 

унілатералізму” [88, с.41]. 

Яскравим прикладом такого опору США є, зокрема, Кіотський 

протокол. Адже, незважаючи на те, що США підписали договір, 

адміністрація Б. Клінтона відмовилася подати протокол на розгляд 

Конгресу. Коли у Гаазі (2000 p.) відбулася нова зустріч, спрямована на 

визначення конкретних термінів реалізації договору, делегація США 

продемонструвала максимальну гнучкість з метою уникнути економічних 
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перетворень, котрі вимагали б значних грошових витрат задля скорочення 

викидів в атмосферу. Оскільки пропозиції США не знайшли підтримки у 

європейських лідерів, ця конференція не була результативною. 

Крім того, варто звернути увагу і на питання підписання Конвенції 

про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної 

зброї та про її знищення. Хоча США підписали та ратифікували цю 

конвенцію, її імплементація на практиці передбачала застереження щодо 

окремих договірних зобов’язань. Зокрема, Конгрес надав Президентові 

повноваження, відповідно до яких він може відмовити у проведенні 

інспекцій на американських хімічних об’єктах, якщо такі інспекції, на його 

думку, становлять загрозу інтересам національної безпеки США [179]. 

Фактично слід наголосити на існуванні двох парадоксів. По-перше, 

гегемонія США була стійкою лише у той час, коли міжнародне 

співтовариство не надто обмежувало їхню діяльність на міжнародній арені. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що наявність прямого конкурента 

або ситуації балансу сил спонукає США сприяти розбудові міжнародного 

порядку із активним та результативним використанням багатостороннього 

формату взаємодії та діяльності міжнародних інституцій. 

По-друге, фактична перемога у холодній війні посилила недовіру до 

США з боку їхніх союзників і сприяла нарощуванню зусиль, спрямованих 

на контроль американської могутності шляхом формування більш складних 

інституційних механізмів. Своєю чергою, Дж. Айкенберрі зазначає, що 

американські союзники остерігаються як послаблення, так і посилення 

США. Під час холодної війни переважав страх послаблення позицій США 

на міжнародній арені з огляду на радянську загрозу [94, с.53]. Співпраця в 

рамках міжнародних інституцій, започаткованих і підтримуваних США, 

слугувала механізмом забезпечення їхнього лідерства у міжнародних 

відносинах. Сьогодні домінують побоювання міжнародного співтовариства 

щодо посилення США. Міжнародні інституції стали розглядатися не як 

засіб забезпечення американської могутності, спрямованої проти радянської 
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загрози, а як інструмент її обмеження, оскільки тепер вона націлена на 

домінування на міжнародній арені [103]. 

Із завершенням холодної війни багато дослідників передбачали, що 

міжнародна система стане багатополярною, тим самим унеможлививши 

подальший розвиток мультилатералізму. Тим не менш, “у 1990 р. Америка 

вдалася до реалізації унілатералізму... у більш потужній формі, аніж будь-

коли раніше в історії” [91, с.538]. Багато хто очікував, що США 

відмовляться від мультилатералізму у веденні зовнішньої політики. Однак, 

Вашингтон надав вирішальної політичної підтримки розвитку нових 

мультилатеральних угод в сфері економіки, включаючи СОТ і форум 

економічного співробітництва в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТЕС). 

США також відіграли важливу роль у розподілі функцій між міжнародними 

організаціями, що боролися із загрозами, які виникли під час війни на 

Балканах [185, с.3]. Підтримка мультилатералізму з боку США сприяла 

значному зміцненню системи ООН у питаннях підтримання та відновлення 

миру, а також гуманітарної допомоги [102]. В інших сферах – у тому числі в 

питанні контролю над озброєннями, охорони навколишнього середовища і 

деяких аспектах проблеми захисту прав людини – американська підтримка 

нових багатосторонніх ініціатив була частковою або була відсутня взагалі. 

У 2000-х рр. розвитку набула нова форма багатосторонньої взаємодії, 

що була викликана глобалізацією. Інтернаціоналізація фінансового 

регулювання, глобальні проблеми людства, загроза тероризму та низка 

інших питань потребували мультилатеральних рішень. Цей процес влучно 

коментує Дж. Айкенберрі: “із зростанням глобальної взаємозалежності 

зростає потреба у багатосторонній координації політики” [91, с.540]. 

Очевидно, що за останні десятиліття у ставленні США до 

міжнародного порядку відбулися зміни. У першу чергу під сумнів ставиться 

прихильність США до мультилатералізму. Поряд із цим постає питання про 

те, чи зовнішня політика США взагалі має мультилатеральний характер. В 

окремих наукових колах говорять про те, що американський підхід до 
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розбудови міжнародного повоєнного порядку був радше гегемонічним, а не 

мультилатеральним. Це твердження також свідчить про важливі розбіжності 

між США та їхніми традиційними союзниками щодо існування та 

діяльності міжнародних інституцій. 

Незважаючи на те, що перехід від мультилатерального формату 

ведення зовнішньої політики США до унілатерального окремі дослідники 

пов’язують з приходом до влади президента Дж. Буша-молодшого, 

вирішальні зміни американської зовнішньополітичної стратегії почали 

простежуватись ще у повоєнні роки. У часи холодної війни американська 

гегемонія “вписувалась” у реалії дисбалансу сил і взаємозалежності між 

державами. Протистояння західних держав радянській загрозі було 

мультилатеральним та скоординованим, однак насправді вони 

об’єднувалися навколо єдиного центру – США. Це обумовило прагнення 

європейських держав створити менш залежну від США багаторонню 

систему, яка б ґрунтувалася на універсальних принципах та нормах. 

Натомість США не підтримували ініціатив європейських партнерів щодо 

більш активного використання багатостороннього формату співпраці, 

протистояли прагненню поставити себе в рамки мультилатеральних 

обмежень і дотримувалися унілатералізму задля безперешкодного 

застосування власної могутності на міжнародній арені.   

Одночасно, маючи потенціал здійснювати безпосередній вплив на 

союзників, американський унілатералізм позначався і на внутрішній 

політиці окремих держав, зокрема у латиноамериканському регіоні. 

Зникнення радянської загрози похитнуло здатність США поширювати свої 

національні інтереси крізь призму цієї загрози. Як наслідок, американські 

президенти виявилися обмеженими у сфері реалізації мультилатеральних 

зобов’язань, які стосуються їхніх внутрідержавних інтересів. Натомість 

звернення до унілатералізму сприяє розширенню прав держави на 

міжнародній арені та зменшенню взаємозалежності між державами. 
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Поряд із прагненням інших держав обмежити вплив США в рамках 

міжнародних інституцій унілатералізм має й інші недоліки. Шляхом 

здійснення унілатералізму у США ризикують втратити можливість 

впливати на рішення у межах багатосторонніх інституцій та викликати 

супротив з боку американської громадськості. Дотримуючись 

унілатеральних принципів реалізації зовнішньої політики, США ризикують 

отримати невеликий обсяг міжнародних колективних переваг та зростаючий 

опір за кордоном. 

Поданий огляд еволюції мультилатералізму можна підсумувати у 

такий спосіб. По-перше, неможливо прослідкувати усталені закономірності 

у розвитку мультилатералізму, оскільки важко дослідити механізм впливу 

зростаючої взаємозалежності на мультилатералізм – як в ході індустріальної 

революції, так і в сучасну епоху глобалізації. По-друге, всупереч більшості 

теорій міжнародних відносин, мультилатералізм може одночасно бути 

ефективним та неефективним, якщо його реалізують в декількох вимірах 

політичного простору. Мультилатералізм став найбільш легітимною 

формою взаємодії у ХХ ст., тому що зазнав системних змін: він адаптувався 

у міжнародних відносинах, оскільки є одночасно і інклюзивним (як у 

випадку з ООН), і ексклюзивним (як у випадку НАТО) інструментом 

реалізації міжнародних відносин. Тим не менш, мультилатералізм зазнавав 

змін в історичній ретроспективі через перетворення на субсистемному рівні 

(революції 1848 р. і післявоєнна двопартійна політика США). По-третє, 

економічна криза вплинула на мультилатералізм фрагментарно: з одного 

боку, Бреттон-Вудські угоди можна розглядати як відповідь на Велику 

депресію та очевидний провал політики економічного націоналізму, з 

іншого – СОТ була створена в умовах відсутності глибокого економічного 

спаду.  
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2.2. Регіональні відмінності мультилатералізму 

Досі залишається відкритим питання про те, що таке 

мультилатералізм, адже можемо стверджувати про існування глобального 

мультилатералізму та мультилатералізму, що притаманний конкретній 

державі, у даному випадку – США. З одного боку, виправданим є 

твердження про те, що у сфері зовнішньої політики США залежно від 

внутрідержавної та міжнародної ситуації змінюються мультилатеральний та 

унілатеральний підходи. З іншого боку, можна припустити, що США ніколи 

не керувалися постулатами мультилатералізму і завжди діяли виключно в 

рамках унілатералізму. Однак більшість дослідників твердять про гібридну 

форму здійснення зовнішньої політики США – націоналістичний 

мультилатералізм – амальгамію мультилатералізму та унілатералізму, що 

контрастує із трактуванням мультилатералізму європейськими 

дослідниками. 

Систематизація наукових підходів до поняття мультилатералізму дає 

змогу зробити висновок про те, що мультилатералізм слід розглядати у двох 

вимірах: у глобальному контексті та на прикладі окремої держави, 

наприклад США. 

На думку Р.Ріхтера, радикальний унілатералізм США, що проявлявся, 

зокрема, під час адміністрації Дж. Буша-молодшого, слід розглядати як 

свідчення зростаючого невдоволення Вашингтону неефективністю 

діяльності глобальних багатосторонніх інституцій та колективної безпеки. 

Окрім того, більшість дослідників ключових конфліктів 1990-х рр. дійшли 

висновку про те, що Рада Безпеки ООН не виконала свого основного 

призначення у вирішенні низки конфліктів (арабо-ізраїльської війни, кризи 

в Югославії, Іраку та Північній Кореї) [156, с.132]. Це засвідчило 

неефективність діяльності ООН, дії якої призвели до людських жертв. 

Сьогодні навіть переконаний адепт мультилатералізму Дж. Раґґі, що 

обіймав посаду помічника Генерального секретаря ООН, поділяє це 

переконання: “Не буде перебільшенням стверджувати, що в Організації 
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Об’єднаних Націй сьогодні не вистачає можливостей для того, щоб 

виконати свою основну місію – позбавити прийдешні покоління від лиха 

війни” [165].  

На нашу думку, глобальний мультилатералізм (тобто багатостороння 

взаємодія у групі із трьох чи більше держав), що характерний для 

європейських дослідників та в основному ототожнюється із діяльністю в 

рамках ООН, сьогодні проявляється у кількох основних формах: колективна 

безпека, проведення багатосторонніх переговорів, нарад, форумів та інших 

заходів, а також діяльність міжнародних організацій та інших інституцій. 

Критики колективної безпеки у США наголошують на тому, що 

джерелом неспроможності ООН забезпечити ефективність колективної 

безпеки є не лише відсутність механізмів примусу, а й нездатність членів 

Ради Безпеки виробити спільну позицію з питань на порядку денному. 

Навіть у тих випадках, коли Рада Безпеки досягала консенсусу щодо заходів 

та санкцій проти окремих держав, їхня реалізація зазвичай мала незначний 

ефект. Окрім того, санкції щодо держав-порушниць, як правило, 

послаблюються із часом. Часто такі держави уникають виконання 

запроваджених проти них обмежень, що істотно шкодить довірі до 

колективної безпеки [188]. 

Такий підхід до проблем колективної безпеки поставив під сумнів 

формат багатосторонніх переговорів. Адже необхідність досягнення 

консенсусу часто унеможливлює реалізацію початкової мети переговорів. 

Цей аргумент неодноразово згадується в контексті оцінки ефективності 

багатосторонніх переговорів з питань роззброєння, коли ціна порозуміння 

переважає над очікуваними вигодами та інтересами окремих держав. 

Зокрема, багатосторонні переговори можуть мати амбівалентні наслідки, 

наприклад, як у випадку створення Комісії ООН з прав людини, котра не у 

всіх випадках здатна вирішити проблеми їхнього порушення. Окрім того, 

йдеться лише про намагання обмежити вплив великих держав, у першу 
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чергу США, а не про досягнення ефективного вирішення актуальних 

проблем. 

Критики мультилатералізму, у глобальному його розумінні, вказують 

на ще два додаткових елементи, що посилюють його неефективність – 

відкритий і загальнодоступний характер багатосторонніх переговорів та 

зростаючу залученість неурядових організацій. Вони пов’язані з ризиками 

популізму і відтак не сприяють ефективності переговорного процесу. 

Для забезпечення ефективної та активної реалізації мультилатералізму 

необхідна узгоджена діяльність між різними інституціями. Проте, 

траплялися випадки, коли під впливом громадської думки та неурядових 

організацій у ході багатосторонніх переговорів США опинялись у ізоляції. 

Зокрема, як приклад можемо розглядати перемовини щодо Оттавської 

конвенції про заборону протипіхотних мін 1997 р., внаслідок яких 

конвенцію ратифікували 156 держав, а США, Російська Федерація та Китай 

опинились поза договором (хоча de facto дотримуються усіх 

домовленостей). 

Критика багатосторонніх форматів стає все більш поширеною, що 

пов’язано із необхідністю структурних перетворень у рамках системи ООН. 

Американські дослідники вказують на численні випадки неефективності та 

інертності ООН. Іншими перешкодами для ефективної діяльності 

міжнародних організацій є принципи “одна держава – один голос” та 

“справедливого регіонального розподілу”. 

Зазначені аргументи слугують підставою трактування глобального 

мультилатералізму як неефективного інструменту для реалізації зовнішньої 

політики США, що позиціонує себе як “країну можливостей і глобальної 

відповідальності”. Усі політичні лідери США вказували на недоліки 

мультилатералізму у той час, коли європейські та азійські партнери 

висловлювали занепокоєння щодо унілатералізму США. 

Критика мультилатералізму в науковій думці США значно 

активізувалася та радикалізувалася протягом останніх десятиліть. Вона була 
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започаткована переконаними скептиками мультилатералізму, 

неоконсерваторами Ч. Краутхаммером і В. Крістолом. Вони, зокрема, 

стверджували, що більшість форм мультилатералізму за своєю природою 

завжди передбачає більше риторики, аніж активних кроків, спрямованих на 

підтримання міжнародного порядку. Тому для США вкрай важливо діяти 

односторонньо задля підтримання міжнародного порядку та національних 

інтересів [119, с. 13].  

Опонентами критики є віддані адепти мультилатералізму. 

Компромісну позицію між цими двома підходами поділяє низка авторів та 

політиків, які попри скептичну налаштованість щодо ефективності 

колективної безпеки, а також інших форм мультилатералізму, наголошують 

на важливості міжнародного співробітництва для США задля легітимізації 

їхньої діяльності. Тому Сполучені Штати повинні дотримуватися 

мультилатеральних рішень, що є результатом заходів, які проводилися у 

багатосторонньому форматі [24, с. 28]. 

Сьогодні багато науковців відзначають, що у зовнішній політиці США 

надається преференція унілатералізму на противагу мультилатералізму. 

Зокрема, останнім часом простежується тенденція США до дій в 

односторонньому порядку, що може ускладнити відносини із їхніми 

традиційними союзниками. Ця тенденція суперечить реалізації зовнішньої 

політики США у повоєнні часи, коли вони очолили розбудову 

багатосторонніх форм взаємодії на міжнародній арені. Яскравим прикладом 

цієї тенденції є рішення США розпочати війну проти Іраку, незважаючи на 

відсутність мандату від Ради Безпеки ООН та без підтримки з боку їхніх 

ключових союзників. 

Варто визнати, що ефективність мультилатералізму у глобальному 

масштабі все частіше ставлять під сумнів США, що здійснюють пошук 

шляхів для зміни status quo. Ця дискусія є важливою політичною 

проблемою, яка стосується не лише США, а й трансатлантичної співпраці. 

Однак, мультилатералізм у випадку застосування його окремою державою, 
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у першу чергу Сполученими Штатами, стає все дієвішим і ефективнішим та 

відіграє дедалі більшу роль, зокрема, у контексті його реалізації на 

регіональній основі. 

Важливо наголосити на відмінностях у реалізації мультилатералізму, 

зважаючи на регіональні особливості ведення зовнішньої політики. 

Зокрема, варто згадати про мультилатералізм, що базується на суверенітеті і 

на який китайські політики часто покликаються як на нормативну 

об’єктивність. У часи азійської фінансової кризи 1997-1998 рр. абсолютно 

очевидним став економічний прогрес регіону. Згодом, коли Китай 

реалізував конкретні кроки, спрямовані на стабілізацію економіки в регіоні, 

його зовнішньополітичний курс змістився у бік мультилатералізму [73, 

с.11]. Це повпливало на регіональне значення Китаю, а також стало 

підтвердженням того, що роль азійського регіоналізму різко зросла 

протягом останніх десятиліть [105, с.72]. 

Тімоті Гейтнер, міністр фінансів США, прокоментував прагнення 

Китаю до мультилатералізму так: “Цей дуже прагматичний, дуже 

багатосторонній підхід... дав змогу владі Китаю вимагати від інших держав 

виконання низки багатосторонніх зобов’язань”. 

Водночас китайський мультилатералізм ґрунтується на розумінні 

того, що внутрішні питання, зокрема – питання прав людини, зможе 

вирішити лише сама держава. Завдяки підтримці з боку Китаю набула 

потужного розвитку нова азійська ініціатива – у регіоні на цей час існує 

близько сотні мультилатеральних об’єднань. Поряд з тим, більшість вчених 

Азії намагаються пояснити, чому регіон демонструє “організаційну лакуну” 

− недостатню кількість багатосторонніх організацій у порівнянні з іншими 

регіонами світу [43, с.1]. В Азії, як і раніше, спостерігається інтенсивний 

націоналізм, територіальні суперечки і набагато більше етнічного, мовного 

та культурного розмаїття, аніж, скажімо, у Європі. Політичний та 

економічний підйом Китаю цілком може трансформуватися у 

мультилатеральне лідерство в регіоні, але оскільки постулати Гоббса і 
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Канта досі простежуються у мультилатеральних процесах в Азії, наразі 

жодна держава не може претендувати на домінування у регіоні [73, с.13]. 

Суперечливим є питання про те, чи сприяє розвитку 

мультилатералізму нав’язування недемократичним державам 

демократичних принципів. Мультилатералізм неможливий, якщо у 

співпраці з Китаєм у питаннях Північної Кореї, Ірану або азійської безпеки 

США і ЄС ставлять демократизацію в центр своєї політики. Багатостороння 

взаємодія між недемократичними державами навряд чи сприятиме їх 

демократизації. Р. Кеохейн стверджує, що виявлено емпіричні умови, за 

яких мультилатералізм сприяє ефективному розвитку демократії. Але він 

також наполягає на необхідності “більш всеосяжного аналізу наслідків 

впливів мультилатералізму на демократію” [108, с.28]. 

Оскільки мультилатералізм та демократія по-різному трактуються у 

різних регіонах, підхід Європи до дефініювання мультилатералізму 

потребує детального розгляду. Існує точка зору про те, що 

мультилатералізм глибоко вкорінений в історії Європейського Союзу та 

його інституцій. Однак різні держави-члени ЄС мають різні підходи до 

розуміння мультилатералізму. Наприклад, канцлер Німеччини Ангела 

Меркель у 2009 р. стверджувала, що проблему зміни клімату можна буде 

вирішити тільки тоді, коли держави будуть готові “за будь-яку ціну 

поступитися своїми повноваженнями на користь мультилатеральних 

організацій”. Питання про те, чи її думку поділяли (до прикладу) її польські 

чи чеські колеги, залишається відкритим. Потужна підтримка 

мультилатералізму Німеччиною контрастує навіть із прихильністю Франції 

до зовнішньої політики, яка прагне (певним чином) об’єднати 

“мультилатералізм, автономні регіональні угрупування і непримиренний 

націоналізм” [37, с.95]. 

Загалом, європейський підхід до мультилатералізму істотно різниться 

від американського. Домінантною на сьогодні є точка зору про те, що 

мультилатералізм є найбільш ефективним механізмом структурування 
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міжнародних відносин, способом вирішення проблем та інструментом 

протистояння викликам у багатьох сферах. Як наслідок – більшість 

європейських урядів, а також громадські діячі та вчені демонструють 

відверте несхвалення американського способу ведення зовнішньої політики 

та захищають мультилатералізм на противагу чисельним 

унілатералістським акціям США. Європейське розуміння 

мультилатералізму є неоднорідним, воно охоплює низку тлумачень, які 

розширюють загальні рамки цього явища. На думку Дж. Краузе [115], 

професора Кіелського університету, слід виділити британський, німецький 

та французький підходи. 

Британський підхід є найбільш прагматичним серед європейських 

підходів та наближеним до постулатів, які висувають американські 

дослідники мультилатералізму. Принципи британського підходу базуються 

на припущенні про те, що мультилатералізм є найефективнішим засобом 

вирішення міжнародних проблем на всіх рівнях та найкращим інструментом 

ведення зовнішньої політики, тому до нього необхідно вдаватися якомога 

частіше. Англійські дослідники оцінюють ризики та загрози міжнародній 

безпеці аналогічно до американського підходу: ситуація на Близькому 

Сході, у Перській затоці, Центральній Азії, Африці та у Азійсько-

Тихоокеанському регіоні вважається центральною у контексті загрози 

міжнародному миру і безпеці, особливо у випадку застосування зброї 

масового знищення і балістичних ракет. Оскільки військові та дипломатичні 

можливості Великобританії є порівняно обмеженими, вона компенсує їх 

членством в ООН, НАТО, ЄС та особливими відносинами із Сполученими 

Штатами, розглядаючи їх як партнерські та ключові у веденні зовнішньої 

політики. 

Представники британського підходу не вважають Сполучені Штати 

основним об’єктом мультилатералізму, а радше незамінною потугою, без 

якої світова спільнота не зможе реалізувати мультилатеральний підхід до 

вирішення світових проблем. Союз із США розглядається як основний засіб 
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впливу на політику прийняття рішень у Вашингтоні та механізм підвищення 

авторитетності британського підходу до ведення зовнішньої політики.  

Цих постулатів дотримуються у Нідерландах, Данії та Польщі, а 

також в інших скандинавських і східноєвропейських державах та серед 

представників консервативних партій Європи.  

У німецькому підході мультилатералізм представлено, як правило, 

некритично, його трактують як перевагу міжнародних відносин. Основи 

підходу, безумовно, зародилися зі спроб Німеччини відійти від свого 

завойовницького минулого та були закріплені після закінчення холодної 

війни й успішного мультилатерального дипломатичного підходу міністра 

закордонних справ Ганса Дітріха Геншера, що був запроваджений як базис 

ведення зовнішньої політики ФРН у 1970-х і 1980-х рр.  

На прикладі німецької версії політики розрядки (Ostpolitik) і 

дипломатії возз’єднання можна простежити, що прагнення до проведення 

переговорів із противниками і залучення їх до нескінченних дебатів щодо 

структури міжнародного порядку, сприяє вирішенню фундаментальних 

проблем, зокрема таких як конфлікт між Сходом і Заходом [136, с.309]. 

Успіхи цього мультилатерального підходу призвели до появи 

зовнішньополітичної культури безкомпромісної дипломатії та 

міжнародного засудження застосування військової сили [130, с. 39]. 

Німецький підхід до мультилатералізму здобув міжнародну підтримку у 

всій Європі із розвитком загальноєвропейської зовнішньої політики і 

політики безпеки, а також Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 

Мультилатералізм у сучасній Німеччині розглядається як організаційний 

принцип, поширений у німецькому праві та утверджений у міжнародно-

правових рамках (Verrechtlichung). 

Негативна сторона цього підходу полягає в тому, що питання загрози 

безпеці чи аналізу ризиків не стало ключовим для його прихильників. 

Німецька школа, швидше, розглядає мультилатералізм як благо саме в собі, 

незалежно від проблем, які необхідно вирішити. Проблеми, що перебувають 
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в центрі уваги США, такі як тероризм, регіональна стабільність на 

Близькому Сході і в Кореї, а також поширення зброї масового знищення, не 

викликають серйозної заклопотаності у німецькому політичному 

істеблішменті чи медіа [116, с. 8]. Тих політиків і вчених, які, на відміну від 

мейнстріму, висловлюють свою стурбованість з приводу таких ризиків, 

часто класифікують як “панікерів” чи “розпалювачів” війни. Єдиними 

глобальними проблемами, що розглядаються у Німеччині та широко 

підтримуються громадянами, є питання зміни клімату, міжнародної міграції 

та екології.  

Німецький підхід до розгляду мультилатералізму, згідно із Дж.Краузе, 

визначається чотирма основними елементами: (1) чітке дотримання 

міжнародного права і пошук шляхів його подальшого розвитку; 

(2) застосування мультилатералізму у досягненні консенсусу як основного 

засобу вирішення міжнародних проблем; (3) відмова від застосування сили, 

особливо коли таке рішення прийнято Радою Безпеки і (4) сприйняття 

безпеки у ширшому сенсі, тобто, із врахуванням проблем, пов’язаних із 

захистом навколишнього середовища, дотриманням прав людини і 

гендерних питань. 

Цей підхід має багато адгерентів у невеликих країнах Європи, а також 

серед соціалістичних та ліберальних партій у більшості європейських 

держав. Крім того, німецький варіант перспективи розвитку 

мультилатералізму підтримує здебільшого уся європейська академічна 

спільнота, зокрема, представники ліберального інституціоналізму. 

Незважаючи на те, що у французькому підході до мультилатералізму 

застосовують політичну риторику, що майже ідентична тій, яку 

використовують їхні німецькі колеги [182], французька дипломатія 

насправді дотримується дещо іншої політичної логіки. Загальна оцінка 

французами загроз безпеці є більш реалістичною, аніж та, що притаманна 

німецькій школі. Оцінки ризиків для міжнародного співтовариства 

французьких політиків та експертів, як правило, демонструють збіжність із 
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американським та британським підходом, особливо з питань регіональної 

стабільності, тероризму, а також проблеми нерозповсюдження зброї 

масового знищення. 

На відміну від німецьких, французькі апологети допускають 

застосування сили у кризових ситуаціях, якщо результатом цього стане 

збереження глобальної стабільності [151, с.12]. Поряд із цим французи 

надають перевагу мультилатералізму як засобу, перш за все, дипломатії, 

оскільки він сприяє легітимізації міжнародних відносин, а також завжди 

розглядається як найефективніший спосіб вирішення міжнародних проблем.  

Той факт, що французькі наукові кола віднедавна почали проявляти 

підвищений інтерес до мультилатералізму, дещо нівелюється в світлі 

жорсткої критики унілатералізму США напередодні війни в Іраку. 

Мультилатералізм у французькому підході слід розглядати крізь призму 

міжнародного порядку, що тісно пов’язаний із концепцією балансу сил і 

поняттям виняткового статусу Франції, що сягає тих часів, коли Франція 

була провідною дипломатичною потугою в Європі [18, с.247]. Сьогодні 

французькі науковці вбачають у мультилатералізмі механізм вирішення 

міжнародних проблем, інструмент для перевірки наддержави 

(hyperpuissance) Сполучених Штатів. Сама Франція розглядається ними як 

держава, котра є достатньо сильною для того, щоб балансувати із США 

[201, с.119]. 

З часів президентства Шарля де Голля (1959-1969 рр.), французькі 

політики розглядали мультилатералізм у площині його значення для 

реалізації прагнення Франції посісти виняткове місце на міжнародній арені 

[75, с.132]. Це проявляється тоді, коли Сполучені Штати вимагають 

дотримання мультилатеральних рішень, а Франція виступає проти них. 

Зокрема, Франція лише у 1992 р. приєдналася до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї – через 22 роки після того, як договір 

набув чинності. Протягом 1980-х р. французька дипломатія фактично 

унілатерально саботувала мультилатеральні переговори із заборони 
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використання хімічної зброї в Женеві, наполягаючи на праві володіти 

запасами хімічної зброї задля самозахисту [30, с.43-45]. Навіть у рамках 

НАТО Франція здійснювала обструкціоністську політику, що призвела до її 

виходу із цієї військової структури наприкінці 1960-х рр. [52, с.156]. 

Крім того, кожного разу, коли французький уряд здійснював 

мультилатеральні ініціативи, він здебільшого керувався іміджевими 

міркуваннями з метою демонстрації дружнього ставлення Франції до країн, 

що розвиваються. Цього підходу дотримувався президент Ф. Міттеран на 

конференції ООН 1987 р. щодо взаємозв’язку між роззброєнням та 

розвитком, з метою створення механізму фінансування “роззброєння задля 

розвитку”. Французька пропагандистська ініціатива була настільки 

прозорою, що Сполучені Штати вдалися до її бойкоту. Як наслідок, 

конференція не мала жодних результатів, а Франція не запропонувала 

конструктивних рішень. 

Через те, що мультилатералізм визначається лише як засіб реалізації 

французької винятковості, французький підхід до дослідження 

мультилатералізму є дуже амбівалентним. З одного боку, він сприймає 

ризики аналогічно до США, вимагаючи ефективних засобів боротьби із 

загрозами, а з іншого боку, у Парижі зростає прагнення протидіяти 

Вашингтону, котре виникло в результаті Іракської кризи і призвело до 

структурування французького бачення міжнародного порядку. В результаті 

проблеми, пов’язані із failed states, терористами та іншими потенційними 

загрозами, здається, перестали бути пріоритетними. Париж розглядає Раду 

Безпеки як головну арену стримування гегемонії США, тобто все більше 

орієнтований на Європу як на засіб політичної та військової опозиції до 

США. 

Постулати французького підходу поділяють у політичних колах 

Бельгії та Греції, а також серед представників німецьких консервативних 

партій (Християнсько-демократична партія і Християнсько-соціальний 

союз), незважаючи на їхню трансатлантичну спрямованість. В цілому, 
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принципи французького підходу підтримують і представники структурного 

реалізму, оскільки вважають, що протистояння Сполучених Штатів є 

логічним і навіть необхідним.  

Таке розмаїття регіональних підходів до розуміння мультилатералізму 

в рамках ЄС пояснює, чому, за словами колишнього комісара ЄС з торгівлі 

Пітера Мендельсона, “ніщо не розділяє нас більше, ніж Росія”. 

Сама Росія, можливо, розробила особливе культурне розуміння 

мультилатералізму в рамках переходу до царської “суверенної демократії”. 

Підхід Москви можна розглядати як симбіоз залізного правління 

Володимира Путіна і повернення Росії до статусу, наближеного до великої 

держави. Як стверджує Р.Каган, “сила і контроль всередині держави дає 

змогу Росії бути сильною за кордоном. Сила за межами держави 

виправдовує сильне правління всередині. Зростаючий міжнародний вплив 

Росії також захищає самодержавство В. Путіна від іноземного тиску” [104, 

с.55]. 

У рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Російська 

Федерація може поєднувати статус гегемона із практикою 

мультилатералізму. У липні 2015 р. відбувся саміт ШОС в м. Уфа, що надав 

його учасникам можливість побудувати модель взаємозалежнішого 

світового порядку. Розглядалось питання про приєднання до ШОС Індії та 

Пакистану – такий крок, звичайно, ж передбачає не просто зміну на 

політичній карті світу, а може радикально вплинути на розподіл сил на 

міжнародній арені. Президент Узбекистану Іслам Карімов наполягав на 

розвитку ШОС як організації економічного спрямування і виступив проти 

перетворення об’єднання у військово-політичний блок.  

Проте побоювання щодо того, що ШОС перетворюється на 

антизахідний союз і здатний на справді колективні дії, не беручи до уваги 

зустрічі на вищому рівні, є передчасними. На сьогодні він зводиться до ролі 

майданчика для китайсько-російського суперництва. 
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Усі регіональні відмінності щодо трактування мультилатералізму є, 

загалом, незначними і свідчать про те, що багатостороння взаємодія здатна 

модифікуватися та адаптуватися до мінливої політичної реальності. 

Набагато важливішим і необхідним для дослідження є проблема кризи 

глобального мультилатералізму, основна причина якої, безсумнівно, 

полягає у неефективності Організації Об’єднаних Націй (яка, як 

передбачалось, мала стати центральним елементом мультилатералізму) у 

сфері забезпечення глобальної системи колективної безпеки – протидіяти 

конфліктам та загрозам, що постають перед міжнародним співтовариством. 

Бездіяльність системи колективної безпеки викликала появу критики інших 

форм мультилатералізму, зокрема, багатосторонніх переговорів [165]. 

Допоки криза колективної безпеки залишається невирішеною, репутація 

інших форм мультилатералізму у зовнішній політиці зазнаватиме збитків, із 

потенційно негативними наслідками для міжнародного порядку. 

Війна в Іраку не лише стала переломним моментом у відносинах між 

адміністрацією Дж. Буша-молодшого та урядами Франції та Німеччини, а й 

ознаменувала початок дебатів про міжнародний порядок у науково-

політичному середовищі західних країн.  

Існує припущення про те, що світ перебуває перед вибором між 

міжнародним порядком (із перевагою мультилатералізму та міжнародного 

права) та необмеженою гегемонією США.  

Відмінності в очікуваних результатах мультилатералізму, що залежать 

від конкретного регіону світу, ускладнюють процес пошуку інструментів 

підвищення дієвості та ефективності мультилатералізму. Хоча європейці 

прагнуть до мультилатералізму через те, що вони вбачають у його 

процедурних аспектах універсальність, право голосу для всіх держав, вчені 

та політики в США переважно розглядають мультилатералізм крізь призму 

його ефективності у вирішенні проблем, тобто, як засіб для досягнення 

мети. Також актуальним завданням є реформування мультилатералізму 

задля подолання недоліків колективної безпеки та його перетворення в 
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універсальний механізм для тих країн, які прагнуть отримати переваги від 

цього процесу. 

Колективна безпека як форма мультилатералізму заслуговує на 

особливу увагу. Вона є наріжним каменем Статуту Організації Об’єднаних 

Націй та особливим мультилатеральним підходом до міжнародного порядку 

та безпеки. Ідею колективної безпеки міжнародному демократичному 

співтовариству запропонував президент США В. Вільсон задля 

забезпечення та дотримання міжнародного миру [112, с.50-52]. Хоча Ліга 

Націй та інші спроби реалізації колективної безпеки були невдалими 

протягом більшої частини ХХ ст., концепція колективної безпеки 

відродилася після завершення холодної війни та сприймалась міжнародним 

співтовариством як міжнародний порядок. Про це було чітко проголошено 

на саміті Ради Безпеки ООН у січні 1992 р.: “Міжнародне співтовариство... 

стикається із новими викликами у пошуках миру. Всі держави-члени 

очікують, що Організація Об’єднаних Націй повинна відігравати 

центральну роль на цьому вирішальному етапі... Члени Ради підтверджують 

свою прихильність до системи колективної безпеки Статуту задля 

протистояння загрозам миру та подолання актів агресії” [182]. 

Колективна безпека забезпечує існування свого роду глобального 

соціального договору. Відповідно до нього, держави відмовляються від 

одного із ключових аспектів суверенітету – застосування сили, та 

доручають багатосторонньому комітету (зокрема, Раді Безпеки ООН) 

гарантування безпеки держав-членів шляхом посередництва або 

застосування санкцій, в тому числі гуманітарної інтервенції, для боротьби із 

загрозами міжнародному миру [25, с.48]. 

Трансатлантичні відмінності у наукових підходах до 

мультилатералізму існують та існуватимуть в подальшому. Адже, зокрема, 

навіть адміністрація США, більшість у Конгресі, а також американська 

громадськість дотримуються думки про те, що сьогодні існують серйозні 

загрози безпеці, які необхідно вирішити у рамках міжнародних інституцій, 
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але не виключають застосування унілатералізму у випадку, якщо 

мультилатералізм не зможе вирішити ці проблеми. Європейські ж уряди, 

зокрема, у Франції та Німеччині, схильні розглядати мультилатералізм як 

інструмент, що сприяє діяльності міжнародних організацій та форумів, 

зокрема, Ради Безпеки ООН, та дотримуються принципів міжнародного 

права з метою розвитку багатосторонньої взаємодії. 

Якщо ця динаміка зберігатиметься, то існуючий ліберальний порядок 

опиниться під загрозою занепаду, на зразок того, як це відбулося із 

міжнародним порядком ХIХ ст. Аби цього уникнути, мультилатералізм 

потребує деструктуризації. 

 У першу чергу, необхідне ретельне дослідження та визначення 

проблем, що сприяють неефективності системи колективної безпеки. 

Питання про необхідність радикальної реформи у системі колективної 

безпеки неодноразово порушувалося протягом останніх десятиліть, і стало 

предметом багатьох досліджень, зокрема, звіту Брахімі [154]. Цей звіт 

критично оцінює миротворчу діяльність ООН, вказуючи на її невдачі. Серед 

інших рекомендацій, у звіті йдеться про необхідність вдосконалення 

компетентності ООН у сфері планування, підготовки та швидкого 

проведення миротворчих місій. Іншими словами, у доповіді Брахімі, а також 

у більшості аналогічних доповідей і досліджень з колективної безпеки, 

відзначаються прагнення зробити ООН більш ефективною у реалізації 

заходів із підтримання миру і безпеки, запобігання конфліктів, а також 

постконфліктної реконструкції. Ці рекомендації спрямовані на заходи, які 

здійснюються відповідно до глави 6 Статуту ООН, однак, не йдеться про 

реальні та нагальні питання колективної безпеки, тобто заходи, вказані у 

главі 7 Статуту. Як зазначено вище, колективна безпека стосується не лише 

надання ООН ролі посередника та миротворця, а й захисту міжнародного 

порядку тими державами і недержавними суб’єктами, які не дотримуються 

міжнародних принципів і правил. У жодному звіті немає пропозицій 

вирішення згаданих проблем колективної безпеки. 
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Щоб досягнути консенсусу між різними європейськими школами 

мультилатералізму та підходом США щодо цілей та дієвості 

мультилатералізму, об’єкт суперечностей необхідно ретельно 

проаналізувати із подальшим реформуванням за участю представників 

урядів, комісій та на мультилатеральних основах. Іншими словами, слід 

розглянути доцільність існування, реструктуризації чи необхідність 

радикального обмеження обсягів фінансування інституцій системи ООН та 

загалом всіх міжнародних організацій. 

Хоча в наукових колах вже неодноразово висувалися пропозиції щодо 

реформування Ради Безпеки ООН, які б допомогли усунути недоліки 

діяльності системи колективної безпеки ООН відповідно до розділу 7, 

численні спроби в цьому напрямі виявилися неефективними [203, с. 152]. У 

більшості випадків реформа означає розширення Ради шляхом залучення 

іще кількох постійних країн-членів. З одного боку, це могло б сприяти 

вирішенню окремих проблем. Однак, з іншого боку, така реформа може 

навіть посилити суперечності та ймовірність розбіжностей із поточними 

постійними членами та сприяти неефективності діяльності організації. 

Маючи справу з реальними проблемами безпеки, необхідно вийти за рамки 

колективної системи безпеки ООН і шукати альтернативні інституційні 

механізми, які будуть більш ефективно служити міжнародному порядку. 

Завдання полягає у створенні безпечного міжнародного порядку, що 

не лише є ефективним, надійним та діє на основі Статуту ООН, а й таким, 

що передбачає резервні рішення у випадку, якщо Рада Безпеки виявляється 

не в змозі виконувати свою діяльність відповідно до глави 7 Статуту, що 

передбачає гарантію міжнародного порядку і підтримання авторитету ООН 

на противагу акторам, що не визнають його. Хоча, до певної міри, існує 

альтернатива – НАТО. Як продемонструвала криза у Косово, НАТО є 

єдиною багатосторонньою інституцією, яка має не лише консультативний 

механізм для об’єднання найбільш впливових демократичних держав, а й 

комплексну військову структуру, що дає змогу альянсу функціонувати 
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рішуче та ефективно. Дієвість НАТО залежить від керівництва США і його 

можливостей, а також від інтегрованої структури альянсу; його легітимність 

у першу чергу підтверджується тим, що до організації входять майже всі 

великі демократичні держави. Формально НАТО не може замінити Раду 

Безпеки, однак воно стає своєрідною диспозитивною інституцією, що 

діятиме у “аварійній ситуації” у випадку неспроможності Ради Безпеки 

протистояти серйозній загрозі міжнародному миру.  

Інші регіональні організації також могли б залучатися до забезпечення 

міжнародного порядку та залагодження кризових ситуацій, зокрема, у тих 

регіонах, де участь НАТО є неможливою передусім із географічних 

міркувань. Оскільки немає міжнародної організації із аналогічними 

характеристиками, НАТО мала б об’єднати держави та інші міжнародні 

організації задля спільних дій у разі виникнення загрози. Глобальний альянс 

НАТО із різними інституціоналізованими формами регіонального 

співробітництва може стати основою “багатошарової” мультилатеральної 

системи колективної безпеки, що стало б видимим проявом колективної 

безпеки, котра, на жаль, наразі de facto є недієвою всередині системи ООН.  

Виклики сучасного міжнародного середовища обумовлюють 

необхідність у розгляді й нових форм мультилатералізму. До прикладу, 

необхідне створення мультилатеральної організації, яка б слугувала 

координаційним центром для західних держав у напрямі модернізації 

Близького Сходу. Агентство Трансформації Близького Сходу могло б стати 

інституцією, котра займалася б плануванням і контролем за реалізацією 

програм із запровадження економічних, політичних та соціальних реформ у 

регіоні. Також існує необхідність у організації прозорих переговорів між 

представниками різних цивілізацій та релігій, особливо із ісламістськими 

організаціями, задля налагодження взаєморозуміння між цивілізаціями та 

подолання бар’єру між Сходом та Заходом. Для реалізації такої діяльності, 

без сумніву, необхідні інноваційні форми мультилатералізму. Ініціативи із 

розробки нових форм мультилатералізму повинні висуватися по обидва 
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боки Атлантики, оскільки вони спрямовані на чіткі і визначені цілі. Крім 

того, потрібно також розробити нові форми мультилатералізму, які б 

допомагали слабшим та меншим за розміром державам із обмеженим 

потенціалом у повному обсязі забезпечувати права своїх громадян, 

здійснювати валютне регулювання та банківський нагляд. Такі інституції 

могли б відігравати важливу роль у боротьбі проти тероризму, а також 

організованої злочинності. 

Реформування мультилатералізму, безперечно, потребує впливу з 

боку політичних лідерів та запровадження кількох обмежень: на 

унілатеральні дії США, на потребу Франції забезпечувати міжнародний 

баланс сил та її прагнення відігравати ключову роль на міжнародній арені, а 

також на німецький ідеалізм, китайський ізоляціонізм та російський царизм. 

Реформування мультилатералізму повинне стати пріоритетом міжнародного 

порядку. ООН була сформована ще у минулому столітті, сьогодні ж 

необхідні оновлені, актуальні механізми для вирішення глобальних 

проблем. Якщо держави мають намір організувати ефективний і безпечний 

міжнародний порядок, ядром таких змін повинне стати саме реформування 

системи колективної безпеки. 

Політикам та науковцям необхідно визнати, що мультилатеральний 

підхід має як переваги, так і недоліки, а отже – потрібно досягнути 

консенсусу, як на рівні проведення дослідження, так і на рівні 

реформування мультилатералізму. Тільки тоді можливо закласти основи 

міжнародного порядку у такому вигляді, у якому його бажає бачити усе 

міжнародне співтовариство. 

 

Висновки до розділу 2 

Мультилатералізм у міжнародних відносинах виник в першу чергу 

через необхідність регулювання відносин між державами у тих сферах, де 

взаємозалежність між ними неминуча і взаємодія є надважливою. Зокрема, 

перші свідчення про мультилатеральні домовленості були зафіксовані ще у 
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XVII ст. та стосувалися майнових питань. Щоправда, значного поширення 

це явище набуло лише у ХІХ ст., коли багатосторонні домовленості стали 

реакцією держав на політичні та соціально-економічні перетворення, 

спричинені промисловою революцією. Однак, більшість багатосторонніх 

договорів XIХ ст. не були інституціоналізовані та не генерувалися 

міжнародними організаціями. 

На противагу попереднім формам реалізації зовнішньої політики 

мультилатералізм ХХ ст. сприяв творенню інституціоналізованих 

багатосторонніх форумів та, що найважливіше – універсальної міжнародної 

організації, адгерентом якої був Вудро Вільсон. Незважаючи на 

проголошені постулати про необхідність дотримання територіальної 

цілісності та загрозу застосування економічних та політичних санкцій у разі 

недотримання спільних для всіх норм та правил, Ліга Націй не отримала 

такого рівня міжнародної підтримки, якого було б достатньо для 

попередження появи нового конфлікту. 

Незважаючи на неуспіх Ліги Націй, вона стала провісником створення 

усіх багатосторонніх інституцій, що виникли після 1945 р. Такий розвиток 

мультилатералізму був обумовлений зростанням ролі США на міжнародній 

арені та слугував фундаментальним принципом розбудови післявоєнного 

світу. 

Коли розпочалася робота зі створення ООН, передбачалося, що ця 

організація діятиме у сфері безпеки, а також сприятиме формуванню 

міжнародної економічної системи. До її компетенції також належали 

соціальна політика та захист прав людини. Крім того, на загальносвітовому 

рівні визнавалася не лише роль США, а й СРСР, Франції, Великобританії та 

Китаю, які отримали право вето у Раді Безпеки ООН. 

Конфронтація між США та СРСР у період холодної війни впливала на 

функціонування всієї системи ООН, оскільки унеможливлювала 

одностайність політики великих держав, однак, поряд з цим посприяла 

формуванню НАТО у 1949 р. 
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Радянська загроза обумовила необхідність більш активної взаємодії із 

союзниками та змушувала США стати далекогляднішими у відносинах зі 

слабшими та залежними від них союзниками, а також взяти на себе 

відповідальність за дотримання західного міжнародного порядку. 

Незважаючи на те, що підтримка у реалізації інтересів інших держав 

вимагала від США поступатися частиною власних інтересів, саме 

інституційна стратегія, що ґрунтувалася на багатосторонній взаємодії, 

пропагуванні діяльності міжнародних інституцій та сприянні ефективному 

розвитку колективної безпеки, сприяла тому, що США досягнули підтримки 

серед європейських держав. 

Зникнення спільної загрози стало серйозним викликом інституційним 

засадам, які були основою післявоєнного порядку. Із розпадом Радянського 

Союзу США перестали проявляти посилений ентузіазм щодо забезпечення 

загальних інтересів і почали зосереджуватися на інших цілях, формуючи 

власні національні інтереси. Із закінченням холодної війни США хоч і 

продовжили інвестувати у міжнародний інституційний порядок, однак 

вимагали й від інших держав активного залучення до цього процесу. 

Фактично слід вказати на існування двох парадоксів. По-перше, 

гегемонія США була стійкою лише у той час, коли міжнародне 

співтовариство не надто обмежувало їхню діяльність на міжнародній арені: 

наявність прямого конкурента або ситуації балансу сил спонукала США 

сприяти розбудові міжнародного порядку із активним та результативним 

використанням багатостороннього формату взаємодії та діяльності 

міжнародних інституцій. По-друге, завершення холодної війни посилило 

недовіру до США з боку їхніх союзників і сприяла нарощуванню зусиль, 

спрямованих на контроль американської могутності шляхом формування 

складніших інституційних механізмів. 

У 2000-х рр. розвитку набула нова форма багатосторонньої взаємодії, 

викликана глобалізацією. Інтернаціоналізація фінансового регулювання, 
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глобальні проблеми людства, загроза тероризму та низка інших питань 

потребували мультилатеральних рішень. 

Динаміка еволюції мультилатералізму не дає змоги прослідкувати 

усталені закономірності розвитку цього феномену, оскільки важко 

дослідити механізм впливу зростаючої взаємозалежності на 

мультилатералізм. По-друге, всупереч більшості теорій міжнародних 

відносин, мультилатералізм може одночасно бути ефективним та 

неефективним, якщо його реалізують в декількох вимірах політичного 

простору. Мультилатералізм став найбільш легітимною формою взаємодії у 

ХХ ст. завдяки тому, що він адаптувався у міжнародних відносинах, 

оскільки є одночасно й інклюзивним (як у випадку з ООН), і ексклюзивним 

(як у випадку НАТО) інструментом реалізації міжнародних відносин. По-

третє, економічна криза вплинула на мультилатералізм фрагментарно: з 

одного боку, Бреттон-Вудські угоди можна розглядати як відповідь на 

Велику депресію та очевидний провал політики економічного націоналізму, 

з іншого, – СОТ була створена в умовах відсутності глибокого 

економічного спаду. 

У другому підрозділі йдеться про регіональні особливості 

мультилатералізму. Ми стверджуємо, що багатостороння взаємодія може 

розглядатися і у глобальному контексті, і на прикладі окремої держави чи 

відповідно до регіонального підходу. 

Глобальний мультилатералізм, що de facto уособлює ООН, на нашу 

думку, не виправдав себе, оскільки неефективність ООН полягає не лише у 

відсутності механізмів примусу, а й у нездатності членів Ради Безпеки 

виробити спільну чи компромісну позицію з питань, що нею розглядаються. 

Ватртує наголосити на незначних відмінностях між регіональними 

підходами щодо мультилатералізму, що відрізняють китайську 

багатосторонню взаємодію від європейської (британська, німецька, 

французька), російської чи американської. Усі регіональні відмінності у 

трактуванні мультилатералізму є, загалом, незначними і свідчать про те, що 
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багатостороння взаємодія здатна модифікуватися та адаптуватися до 

мінливої політичної реальності.  

Оскільки глобальний мультилатералізм не став ефективним 

інструментом реалізації зовнішньої політики США, це сприяло тому, що 

Вашингтон прагнув відшукати альтернативні та вигідні для них механізмів 

взаємодії. У першу чергу, йдеться про існування гібридної форми 

здійснення зовнішньої політики США – поєднання мультилатералізму та 

унілатералізму, що властивий лише США та визначає їхню 

зовнішньополітичну поведінку, зокрема у латиноамериканському регіоні. 
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РОЗДІЛ 3 

МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМ США: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  

У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

3.1. Мультилатералізм у міжнародно-політичній діяльності США 

Очевидно, що проблематика мультилатералізму привертала увагу 

багатьох дослідників, особливо американських. Незважаючи на той факт, 

що політичне керівництво Сполучених Штатів Америки не розглядало 

багатосторонні механізми взаємодії як пріоритетний інструмент реалізації 

своїх національних інтересів, саме у американському академічному 

середовищі після завершення Першої світової війни було започатковано 

вивчення особливостей мультилатералізму. Це обумовлено наявністю двох 

основних шляхів реалізації зовнішньої політики США через багатосторонні 

інститути (з делегуванням частини повноважень) та унілатеральний 

(односторонній) формат [83, с.349]. 

Позицію США щодо діяльності міжнародних організацій та участі у 

них пояснює раціоналістський підхід у теорії міжнародних відносин, що 

наголошує на інструментальному значенні міжнародних організацій, які 

слугують об’єднувальним механізмом для держав. США розглядаються як 

домінантний гравець у цих багатосторонніх інституціях.  

Окремі рішення міжнародних організацій не співпадають із 

американським підходом до трактування законності та справедливості. 

Глобальний мультилатералізм передбачає чітку модель міжнародного 

правосуддя, на відміну від мультилатералізму США. Окрім того, 

міжнародні інституції створені для того, щоб сприяти економічному 

зростанню, тоді як соціальне та дистрибутивне законодавство розглядається 

як прерогатива національного рівня. Тому усі спроби міжнародних 

організацій розпочати перерозподіл ресурсів наштовхуються на супротив з 

боку США. 
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Унілатералізм, очевидно, є значно простішою у реалізації формою 

ведення зовнішньої політики – країна діє відповідно до національних 

інтересів. Білатералізм – формат ведення політики, що здійснюється за 

участі двох сторін – також на практиці виглядає відносно просто: шляхом 

переговорів сторони визначають свої інтереси, що дає змогу їм швидко 

усунути розбіжності і досягати домовленостей. Мультилатералізм – 

набагато складніше явище, оскільки враховує інтереси багатьох країн та 

потребує прийняття рішень, що були б вигідними для усіх. 

У американській політичній думці мультилатералізм у його 

глобальному значенні загалом характеризують так: “Кожен 

мультилатеральний порядок – обман. Сильні роблять те, що їм подобається, 

у той час як слабкі ведуть переговори і створюють інституції”. 

Американські реалісти, такі як Р. Каган, стверджують, що існує окремий 

американський стиль здійснення мультилатералізму, який просто “аналізує 

витрати та вигоди, а не є принциповим зобов’язанням брати участь у 

мультилатеральних діях” [103]. Насправді, мультилатералізм розглядають 

по-різному американські наукові кола і навіть окремі їх представники. 

Тут важливо згадати про “американську винятковість” 

(ексепціоналізм), що пояснює політичну невідповідність, згідно з якою 

США користуються привілейованим положенням на міжнародній арені. На 

цій винятковості також неодноразово наголошує Б. Обама. Зокрема у 

відповідь на питання французького журналіста про існування такого явища, 

Президент США сказав, що американська винятковість полягає у тому, що 

США як найстаріша демократія у світі, як держава іммігрантів, як країна 

свободи має унікальне провіденціальне призначення у світовій політиці 

[111]. 

Зважаючи на всі підходи до мультилатералізму, слід погодитися з 

думками тих науковців, що стверджують про існування гібридної форми 

мультилатералізму, характерної виключно для США. За науковим 

поясненням цього явища варто звернутися до дослідження С. Патріка, який 
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виокремив три види мультилатералізму відповідно до цілей країни, яка його 

здійснює (Табл. 2) [142, с.42]. 

Таблиця 3.1 

Різновиди мультилатералізму 

Цілі Стратегії 
Мультилатеральна Унілатеральна 

Націоналістичні 

Націоналістичний 
мультилатералізм 

– діяти спільно з іншими 
акторами задля реалізації 

національних інтересів 

Націоналістичний 
унілатералізм 

– діяти в односторонньому 
порядку задля реалізації 
національних інтересів 

Інтернаціональні 

Інтернаціоналістичний 
мультилатералізм 

– діяти спільно з іншими 
акторами задля реалізації 

інтересів усіх держав 

Інтернаціоналістичний 
унілатералізм 

– діяти в односторонньому 
порядку задля реалізації 

інтересів усіх держав 

Космополітичні 

Космополітичний 
мультилатералізм 

– діяти спільно з іншими 
акторами задля реалізації 

інтересів людства 

Космополітичний  
унілатералізм 

– діяти в односторонньому 
порядку задля реалізації 

інтересів людства 
 

Згідно з трактуванням С. Патріка, зовнішньополітичну поведінку 

США можна охарактеризувати як націоналістичний мультилатералізм. 

Адепти націоналістичних цілей у веденні зовнішньої політики 

використовують принципи реалізму. Відповідно до цього підходу, світ є 

анархічною системою, у якій автономні держави прагнуть забезпечувати 

національну безпеку шляхом реалізації власних інтересів, що визначаються 

з позиції влади і сили. У рамках цієї системи найважливішим завданням 

глави держави є створення умов для матеріального добробуту і безпеки її 

громадян. З цих позицій держава розглядається як дискретна і самодостатня 

політична спільнота, що має свою окремішню ідентичність [100, с.117]. 

Державний діяч у першу чергу має дбати про права своїх співвітчизників (а 

не громадян інших країн), а також відстоювати інтереси своєї нації (а не 

ілюзорні ідеї міжнародної спільноти) та нести за них відповідальність. 

Натомість альтруїстські цілі та бажання впливової держави досягти 
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всезагального блага, зокрема у питанні захисту прав людини, насправді є 

лише прагненням розширити власні сфери впливу. 

Націоналістичний мультилатералізм, притаманний зовнішній політиці 

США, визначається обмеженими міжнародними зобов’язаннями. Адепти 

цього підходу, скептично налаштовані до обмежень з боку зовнішніх 

чинників, виступають виключно за інструментальне використання 

багатосторонніх інститутів, що не дасть змоги обмежувати інтереси США 

та суперечити їхнім цінностям. Заступник держсекретаря Дж. Болтон на 

початку 2002 р. заявив: “Спроба охарактеризувати нашу політику як 

виключно унілатеральну чи мультилатеральну є марним заняттям. Наша 

політика є просто проамериканською, як цього і можна було очікувати” 

[177, с.15]. 

З метою розвитку мультилатералізму США президент Барак Обама на 

початку його каденції сприяв реалізації двох багатосторонніх ініціатив, 

очолюваних США. 

Перша з них – Відкрите партнерство урядів (Open Government 

Partnership), спрямоване на забезпечення прозорого функціонування урядів 

у всьому світі. OGP “діє відповідно до принципів, закріплених у Загальній 

декларації прав людини, Конвенції ООН проти корупції та в інших 

міжнародних документах, що стосуються прав людини та належного 

урядування”. 

Відкрите партнерство урядів виступає за розширення доступу до 

урядової інформації, підтримку недискримінаційної участі громадян в 

управлінні державою, сприяння професійній чесності в рамках уряду, 

використання технологій з метою сприяння відкритості та підзвітності 

уряду. До OGP сьогодні входять вісім країн – США, Великобританія, 

Південна Африка, Філіппіни, Норвегія, Мексика, Індонезія та Бразилія. 

Другою ініціативою Б. Обами є Глобальний форум боротьби проти 

тероризму. В рамках Форуму держави, що практикують боротьбу проти 

тероризму, організовують зустрічі для обміну інформацією та досвідом. 
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Оголошуючи про проведення форуму 22 вересня 2011 р., державний 

секретар США Гілларі Клінтон заявила: “Нам необхідне спеціальне місце 

глобального рівня для регулярних зустрічей ключових політиків та 

практиків з усього світу, що беруть участь у боротьбі проти тероризму. Нам 

потрібне місце, де ми можемо визначити основні пріоритети, розробити 

рішення, а також намітити шляхи до впровадження кращих практик” [121]. 

Роль Сполучених Штатів у світовій політиці зокрема характеризують 

як “парадоксальну” [137, с.67]. Хоча США залишаються військовою 

надпотугою, їм необхідна співпраця з іншими державами з метою 

забезпечення ефективної протидії міжнародному тероризму. Поряд із тим, 

що Сполучені Штати є однією з провідних економік світу, вони істотно 

залежать від постійного припливу капіталу з-за кордону для збалансування 

величезного торговельного дефіциту. Такі парадокси американської 

могутності чітко простежуються у її зовнішній політиці, про це свідчать 

періоди і прихильності до мультилатералізму, і дотримання унілатералізму, 

і навіть активного прагнення ізоляціонізму. Парадоксальною у цьому 

контексті також залишається позиція США щодо міжнародних організацій. 

У післявоєнний період офіційний Вашингтон обрав мультилатеральний 

вектор, що стало одним з чинників створення численних міжнародних 

організацій. Однак нині Сполучені Штати здобули собі на міжнародній 

арені імідж одного з найбільших противників глобального 

мультилатералізму.  

Амбівалентність ставлення американців до міжнародних організацій 

привертає увагу багатьох дослідників. Над цією тематикою, зокрема, 

працювали Р.Фут, С.Н. Макфарлейн і М. Мастандуно [66], а також С. 

Патрік і С.Форман [143] та інші. Особливості різних підходів варто 

проаналізувати крізь призму класичних теорій міжнародних відносин, 

зважаючи на розмежування між концепціями, що базуються на позиції сили, 

на національних інтересах і на культурній спільності.  
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Ключовим викликом у дослідженні зовнішньополітичної поведінки 

США є необхідність належно врахувати елементи різних теоретичних 

традицій. Дослідження Д. Айкенберрі [89], наприклад, ґрунтуються на 

напрацюваннях прихильників реалізму та інституціоналізму. Е. Лак [126] 

свій підхід базує на балансі сил у міжнародній системі, враховуючи також 

внутрішні детермінанти, наприклад, особливості американської політичної 

системи чи американських переконань у власній винятковості. 

Вчені, що займаються проблематикою взаємодії США з 

міжнародними організаціями, вказують на емпіричну амбівалентність, а не 

на конкретні наукові підходи. Зокрема, Д. Айкенберрі [91] стверджує, що 

простежується своєрідна абстракція: всі держави, які залучені у 

багатосторонню співпрацю, постають перед вибором між бажанням 

забезпечити передбачуваність поведінки інших націй і страхом втратити 

власну політичну автономію. Кожна держава, незалежно від того, наскільки 

вона є потужною чи маргінальною, має справу з аналогічною дилемою. 

Мультилатералізм може бути виграшною стратегією ведення 

зовнішньої політики для провідної держави світу, адже він забезпечує 

сприятливе політичне середовище для реалізації національних інтересів. 

Якщо провідна державна здатна змусити інші держави співпрацювати в 

рамках багатосторонньої інституції, що може тривалий час забезпечувати 

інтереси провідної держави, то їй необхідно буде постійно витрачати свої 

ресурси [94, с.53]. Менш впливові держави можуть погодитися на 

запропоновані гегемоном умови, керуючись переконанням, що у такому 

випадку дотримання міжнародних норм і правил зробить його поведінку 

більш передбачуваною. Тому існує дуже велика ймовірність того, що вони 

йтимуть у фарватері гегемона, від якого безпосередньо залежить доля 

мультилатеральних інституцій. 

Тим не менш, Д. Айкенберрі стверджує, що багатосторонні організації 

є привабливими для провідних держав лише до тих пір, поки вони можуть 

забезпечити своє домінування у них. У випадку, якщо гегемон втрачає 
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контроль над ухваленням рішень, то ймовірно він покине 

багатонаціональний форум. Проте, у випадку США виникають певні 

проблеми. Перш за все, ставлення Вашингтону до міжнародних організацій 

є амбівалентним, у ньому присутній і ентузіазм, і скепсис. Наприклад, у 

1990-х рр. Сполучені Штати сприяли швидкому збільшенню кількості 

миротворчих місій ООН, водночас відмовившись сплачувати внески до 

бюджету самої організації.  

Трактування Д. Айкенберрі не є достатньо всеохопним і не може 

повністю розтлумачити амбівалентність поведінки США. Це обумовлено 

трьома причинами. Насамперед, автор прагнув обґрунтувати загальну для 

усіх держав теорію поведінки гегемона щодо багатосторонніх інституцій. Д. 

Айкенберрі припускає, що кожен раціональний гегемон в подібній ситуації 

дотримуватиметься аналогічної із США моделі поведінки. По-друге, автор 

наголошує на чинниках, які формують поведінку гегемона щодо 

багатосторонніх організацій, основними з яких є розподіл влади у 

міжнародній системі відповідно до типу держави [89, с.5]. Вказуючи на 

ключові причини американської поведінки на міжнародному рівні,             

Д. Айкенберрі ігнорує значення внутрішньодержавних аспектів. По-третє, 

його теорія дещо зміщена в бік роз’яснення фактів із історії зовнішньої 

політики США, натомість не акцентує на динаміці рутинної політики, що 

відбувається тут і зараз.  

Такі акценти, безумовно, не сприяють належному осмисленню 

природи амбівалентності ролі США на міжнародній арені. З огляду на це, є 

ще один, перспективніший підхід, якого дотримується Е. Лак. У своєму 

дослідженні “Mixed Messages” [126] він розглядає як міжнародні фактори, 

так і широкий спектр внутрішніх чинників, що обумовлюють ставлення 

Сполучених Штатів до багатосторонніх організацій. США не розглядаються 

як унітарний раціональний актор міжнародних відносин, увага акцентується 

на ролі окремих груп усередині країни, що підтримують або не підтримують 

мультилатералізм.  



86 
 

Внутрішні чинники, які потенційно впливають на ставлення США до 

мультилатералізму, є доволі різноманітними. В першу чергу, це 

зовнішньополітична еліта, що чинить вплив на рішення адміністрації щодо 

конкретних випадків міжнародного співробітництва. Крім того, існують 

внутрідержавні групи тиску (зокрема, представники бізнесу та культурної 

еліти), що часто виступають проти певних інтернаціоналістських 

устремлінь виконавчої гілки влади. У контексті втручання окремих груп 

інтересів у процес прийняття рішень на вищих рівнях влади політологи 

вважають США “слабкою” державою [114]. 

Державна влада у США є децентралізованою та фрагментарною і 

побудована таким чином, що виконавча влада та Конгрес спільно 

приймають рішення. Коли Президент і більшість у Конгресі не належать до 

однієї партії, то важливі зовнішньополітичні рішення потребують схвалення 

внутрішньої опозиції. Отже, виконавча вертикаль влади США стикається зі 

значними інституційними обмеженнями у здійсненні послідовної 

зовнішньої політики. 

Тим не менш, навіть переконані інтернаціоналісти у США та інших 

країнах навряд чи прагнуть повної домінації мультилатералізму: можна 

одночасно підтримувати, наприклад, благодійну акцію проти поширення 

СНІДу, і при цьому активно виступати проти підписання Кіотського 

протоколу. Отже, щоб збагнути передумови появи американської 

амбівалентності, потрібно ретельно досліджувати конкретні випадки із 

діяльності окремих міжнародних організацій [181, p.34]. 

Протистояння адептів мультилатералізму та унілатералізму стало вже 

вкоріненою проблемою здійснення зовнішньої політики адміністрацією 

Дж. Буша-молодшого. Багато вищих посадових осіб його адміністрації 

відкрито висловили свою недовіру до міжнародних інституцій, через що 

США відмовилися від низки мультилатеральних зобов’язань [63]. Тим не 

менше, питання застосування чи незастосування мультилатералізму завжди 

було одним із ключових у здійсненні зовнішньої політики США. Важко не 
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погодитися із словами високопоставленого американського дипломата: 

“Поразка адміністрації Дж. Буша-молодшого полягала не у дотриманні 

унілатералізму та відмові від мультилатералізму. Його адміністрація зазнала 

поразки через те, що замало практикувала мультилатералізм” [162, с.5]. 

Важливим чинником впливу на мультилатералізм США є відмінності 

у підходах республіканців та демократів (останні зосереджуються, в першу 

чергу, на підписанні договорів) до реалізації мультилатералізму [202, с.75]. 

Республіканці визнають, що мультилатералізм покликаний служити 

інтересам та ідеалам США і наголошують на тому, що те, що добре для 

Америки – добре і для світу. Демократів легше переконати у тому, що те, 

що “світ” вважає вигідним для себе, є вигідним і для Сполучених Штатів, і 

що підпорядкування США волі більшості в міжнародних організаціях ipso 

facto служить їхнім інтересам. Зокрема, увага до ініціатив ООН мала б 

зміцнити моральний дух і лідерство Америки у світі. 

Демократи завжди були більш прихильними до участі США у 

міжнародних організаціях, припускаючи, що їхня мультилатеральність 

свідчить про їхню доброчесність. Вони з ентузіазмом сприйняли те, що Ініс 

Клод називає “мультилатеральним синдромом”. Цей синдром починається із 

“визнання того, що всі держави нерозривно пов’язані між собою і що багато 

проблем можна вирішити виключно об’єднаними чи скоординованими 

зусиллями багатьох держав”, але, “як правило, у цих реаліях існують 

тенденції до появи догматичних тверджень про те, що унілатеральні 

рішення і дії є неминуче егоїстичними та необачними, в той час як 

мультилатералізм є надійним механізмом справедливості та мудрості в 

міжнародній системі” [51, с.33]. Республіканці наполягають на тому, що 

мультилетаралізм не є гарантією моральності та чесності. Однак насправді, 

вони мають на увазі неспівпадіння американських та мультилатеральних 

перспектив, наголошуючи при цьому на американській силі та 

мультилатеральній чесності [117].  
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Адепти демократичного мультилатералізму наголошують, що 

договори мають важливе значення для норм, які вони втілюють, навіть коли 

їхня ефективність ставиться під сумнів. Отже, відмовляючись від 

верховності національного інтересу, Сполучені Штати узаконюють ці 

аргументи перед іншими державами, наголошуючи на необхідності 

посилення міжнародних норм і потребі діяти справедливо на міжнародній 

арені [79, с.421]. Крім того, деякі із прихильників цього підходу, зокрема 

Р.Такер, погоджуються із тим, що Сполучені Штати не відіграватимуть 

ключової ролі у процесі формування міжнародних норм у рамках 

міжнародних інституцій в майбутньому. І при цьому, навіть за умови 

незалученості у процес прийняття рішень, США повинні неухильно 

дотримуватися норм багатосторонньої взаємодії з метою виконання своїх 

обов’язків на благо світового порядку, поряд із обмеженням свободи дій 

адміністрації [196, с.46].  

Республіканці звинувачують демократів у “мультилатеральній 

залежності” [118], особливо протягом останніх років. Вони дорікають 

демократам за дотримання “порожніх” договорів, підписаних під впливом 

доброчесних намірів багатосторонніх інституцій, а також за лицемірство в 

рамках ООН. Така політика, на думку республіканців, є нерозумною з 

політичної точки зору і невиправданою з моральної. “Президент 

Сполучених Штатів”, – стверджувала свого часу Кондоліза Райс, – “обраний 

для того, щоб підписувати договори в інтересах своєї держави” [71]. 

Республіканці наполягають на тому, що забезпечення своїх національних 

інтересів є не тільки законним правом, а й моральним імперативом держави. 

Крім того, вони стверджують, що у довгостроковій перспективі практика 

“сліпого” мультилатералізму демократів матиме неоднозначний вплив на 

більш глобалізоване суспільство. Відповідно до твердження Вільяма 

Сафіра, “багатосторонні договори, які послаблюють США, не сприяють 

покращенню ситуації за кордоном” [171]. 
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Загалом, обидва названих підходи мають як переваги, так і недоліки. 

Головна проблема полягає у тому, щоб адміністрація США змогла 

вибудувати таку лінію реалізації мультилатералізму у веденні зовнішньої 

політики, котра б поєднувала одночасно і забезпечення національного 

інтересу, і міжнародну співпрацю, спрямовану на вирішення проблем 

всього світового співтовариства. 

Спільним і для демократів, і для республіканців є бачення 

мультилатералізму як шляху до поширення демократії і розбудови 

“ліберального світу”. Зауважмо, що прихильність Б. Обами до “нового духу 

мультилатералізму” була серйозно скомпрометована, коли спроби США 

приєднатися до Ради ООН з прав людини і збільшити американський 

фінансовий внесок у МВФ сприяла появі значної внутрідержавної 

політичної опозиції. Цей приклад вказує на те, що політичне вміння 

“подавати” мультилатералізм включає в себе нюанси та невизначеність його 

ймовірних результатів, а політика Вашингтону (в основному) “нетерпима до 

нюансів та невизначеності” [63, с.511]. 

А. Шлезінгер відзначає, що унілатералізм є найдавнішою 

американською традицією у сфері ведення зовнішньої політики [170, с.18]. 

Однак, цей формат не повністю вписується у бачення зовнішньої політики 

США американськими громадянами, котрі активно виступають за 

здійснення на міжнародній арені мультилатерального підходу. Стівен Крулл 

у своєму дослідженні надає переконливі докази того, що більшість 

американців підтримують потужні міжнародні організації на кшталт ООН, 

плідну співпрацю із іншими державами, спрямовану на вирішення 

глобальних проблем та засуджують військові інтервенції США [120]. 

Важливим фактором, що впливає на мультилатералізм США, є 

політична культура та національний характер Сполучених Штатів. 

Політична культура американського суспільства є системою відношень, 

переконань, прагнень та світоглядів, які настільки глибоко вкорінені, що 

мають здатність визначати зовнішню політику держави. Зокрема, 
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американці надають величезного значення усьому індивідуальному та 

захисту індивідуальних свобод, скептично налаштовані до централізованої 

системи політичної влади, а світ, у якому інші країни “схожі на них”, 

видається безпечнішим та перспективнішим [132]. 

Слід відзначити, що майже всі глобальні мультилатеральні механізми 

сучасності потребують залучення США. Жодна масштабна військова 

операція не стане успішною без участі Сполучених Штатів. Вони 

захищають спільний інтерес людства у той час, як інші країни залишаються 

осторонь. Діяльність у рамках мультилатеральних структур відкриває для 

США великі можливості. Зокрема, у рамках ООН вони можуть блокувати 

будь-яку ініціативу, спрямовану проти їхніх інтересів. З іншого боку, вони 

відіграють настільки важливу роль лише з огляду на їхню політичну та 

економічну могутність. Якщо США використовуватимуть своє стратегічне 

положення не лише виключно для просування власних гегемоністичних 

інтересів, а й враховуватимуть при цьому інтереси міжнародного 

співтовариства, вони можуть стати найважливішим актором міжнародних 

відносин, який визначатиме вектор розвитку світової політики. Водночас, 

глобальний мультилатералізм, загально визнаний неефективним, у світі 

набуває вагомого значення лише у контексті того, що могутність США все 

частіше ставиться під сумнів. 

Реалісти, представники ліберального інституціоналізму та 

конструктивізму сперечаються про межу, до якої багатосторонні організації 

здатні забезпечувати інтереси США. Зокрема, Дж. Мершеймер стверджує, 

що діяльність міжнародних організацій залежить від розподілу сил на 

міжнародній арені: наприклад, НАТО є переважно американським засобом 

регулювання міжнародних відносин, що виник з метою протистояння 

радянській загрозі. Та загалом, діяльність усіх багатосторонніх інституцій, 

на його думку, спрямована на забезпечення власних інтересів 

найвпливовіших держав світу [131]. Р. Кеохейн вважає, що міжнародні 

організації відіграють важливу роль у міжнародних відносинах, оскільки 
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пропонують своїм учасникам ресурси, інформацію, взаємодію та 

допомагають у досягненні рішень з питань, що є проблемними для усіх. 

Отже, міжнародні інституції корегують інтереси та прагнення держав та 

впливають на забезпечення стабільності у світі [109]. Важливо не лише 

пояснити зовнішньополітичну поведінку США, а й зрозуміти яким чином 

вони впливають на багатосторонні інституції. Через те, що Сполучені 

Штати досі залишаються світовою надпотугою, їхні дії на міжнародній 

арені варто брати до уваги не лише їхнім союзникам, а й суперникам – як 

державам, так і міжнародним організаціям (незалежно від того входять до 

їхнього скаладу США чи ні). 

Зокрема, в рамках Міжнародного валютного фонду та Світового банку 

США вважається найбільш впливовим учасником, однак це не означає, що 

вони контролюють усі мандати та кредитні операції організацій. Часто 

Конгрес США критикують за його політику щодо цих організацій, оскільки 

має місце лоббіювання з боку недержавних акторів у США. В результаті, 

вплив США є лише частковим, зокрема він проявляється у забезпеченні 

слухань, однак цей вплив не завжди відображає їхні інтереси [207]. 

Світова організація торгівля (СОТ) є основним політичним та 

юридичним майданчиком для налагодження міжнародних економічних 

відносин США. Взаємодія із СОТ є більш важливою, аніж мультилатералізм 

США в рамках НАФТА через те, що вона орієнтована на глобальний ринок 

[70]. 

У сфері міжнародного захисту навколишнього середовища Сполучені 

Штати не займають ані активну промультилатеральну, ані 

антимультилатеральну позиції. Проблема полягає не у пошуку найбільш 

ефективного засобу забезпечення захисту навколишнього середовища, а у 

ціні такого засобу для США. Фактично, міжнародний енвайронменталізм є 

тією сферою, у якій Сполучені Штати потребують багатосторонніх 

домовленостей задля реалізації власних цілей, адже скептики вважають, що 



92 
 
США насправді не мають реального інтересу до участі в мультилатеральних 

форумах з цієї проблематики [57]. 

У рамках реалізації мультилатералізму в Європі НАТО є ключовою 

багатосторонньою інституцією із спільними для усіх учасників цінностями, 

найважливішими із яких є захист прав людини, верховенство права, а також 

демократичне урядування. Американський мультилатералізм у цьому 

регіоні демонструє інструменталістські характеристики, тобто міжнародні 

організації, в рамках яких вони співпрацюють із європейськими 

партнерами, розглядаються Сполученими Штатами як вигідні лише доти, 

доки вони допомагають скорочувати витрати та не обмежують США у 

веденні зовнішньої політики [163]. 

Американський мультилатералізм у Європі ідентифікують як форму 

інтернаціоналізму, в рамках якого взаємодії із європейськими державами 

надається привілейоване геостратегічне значення. І саме 

зовнішньополітичний підхід США до Європи є селективним, або іншими 

словами, інструментальним, що вкотре ілюструє головну особливість 

американського мультилатералізму – амбівалентність. 

Отже, мультилатералізм є тим інструментом США, з допомогою якого 

вони можуть реалізувати власний інтерес на глобальному рівні, при цьому 

не даючи змоги обмежувати свою політику іншим акторам. Очевидно, що 

США не погоджуються на участь у багатосторонніх механізмах на зразок 

ЄС через те, що такі інституції передбачають делегування частини свого 

суверенітету наддержавним структурам.  

Адміністрація Б. Обами, яка пропагувала багатосторонню взаємодію, 

не змогла налагодити ефективну стратегію її реалізації. Адже ключова 

проблема полягає не в обранні президента, який буде відкритим до 

мультилатералізму, а у формуванні політичної стратегії, яка могла б 

сприяти вирішенню міжнародних та внутрідержавних проблем. На 

міжнародному рівні необхідна інституційна угода, яка б сприяла розвитку 

міжнародної інституційної розбудови. На внутрішньому рівні необхідне 
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загальне розуміння позитивної ролі, яку виконують міжнародні інституції, а 

також розуміння того, яким чином багатостороння взаємодія сприяє 

забезпеченню довгострокових національних інтересів Вашингтону. 

 

3.2. Суть та еволюція мультилатералізму США у Латинській 

Америці 

Сучасний мультилатералізм США у Латинській Америці значно 

відрізняється від того, що існував раніше. У першу чергу, ця відмінність 

полягає у механізмах та інструментах, що застосовувалися Вашингтоном 

задля розвитку багатосторонньої взаємодії залежно від історичного періоду 

такої взаємодії.  

Міжамериканський мультилатералізм має довготривалу історію, що 

бере свій початок ще із ХІХ ст., коли латиноамериканські держави здобули 

незалежність від Іспанії та Португалії. Важливу роль у формуванні основ 

мультилатералізму США у Латинській Америці відіграла доктрина Монро, 

що стала для американського континенту одночасно потужною 

об’єднуючою силою та основною причиною розколу і непорозуміння. Інман 

стверджує, що цю доктрину варто вважати “американським фетишем” [95, 

с.148-149]. 

Доктрина Монро – це послання президента Джеймса Монро до 

Конгресу, проголошене у грудні 1823 р., що спрямоване на обмеження 

європейської експансії в Західній півкулі. США взяли на себе 

відповідальність за захист незалежності країн Західної півкулі і заявили, що 

американські держави не втручатимуться у європейські справи [146, с.43]. 

Д. Монро стверджував, що існують два світи: монархічний (Старий) і 

республіканський (Новий). За його словами, Новий світ закривається від 

подальшої колонізації Старого світу, і заперечуються будь-які його впливи 

на Західну півкулю. Третя сторона не повинна втручатися навіть у 

колоніальні володіння в Північній та Південній Америці. Згідно з 
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доктриною, США мали захищати цей поділ, визначений географічними 

чинниками [124, с.84]. 

У першій частині послання сформульований принцип неколонізації, 

що забороняв будь-яку подальшу колонізацію американського континенту 

європейськими державами. США виступали проти колонізації 

американського континенту європейськими державами в принципі, а не 

лише проти її політичних чи економічних проявів. 

Незалежність значної частини американського континенту на той час 

не визнавалася Європою, як зауважує Д. Перкінс. Навіть із самого тексту 

послання очевидно, що більша частина Західної півкулі у 1823 р. все ще 

розглядалася Сполученими Штатами як володіння європейських держав. До 

країн, які підпадали під дію доктрини (уряди, що проголосили свою 

незалежність і змогли її зберегти), на той час належали лише Мексика, 

Буенос-Айрес, Чилі та Велика Колумбія (об’єднання сучасних Колумбії, 

Еквадору та Венесуели). 

Друга частина послання була пов’язана безпосередньо із 

латиноамериканським питанням та принципом розділення світу на 

європейську та американську систему. Під “політичною системою 

Америки” розумівся устрій самих США, що розглядався як взірець для 

країн всієї Західної півкулі. Як республіка, Сполучені Штати Америки 

схвалювали встановлення в Латинській Америці республіканської форми 

правління. Слід також зауважити, що в тексті доктрини не засуджувалася 

монархічна форма правління (крім того, США визнали монархічних 

правителів Бразилії та Мексики). Тому цю доктрину можна вважати 

своєрідним “демократичним маніфестом” [36]. У той час, коли лідери 

Священного Союзу проголошували правомірність втручання з метою 

придушення революційних рухів в Європі, доктрина Монро виходила з ідеї 

невтручання Європи у справи країн Західної півкулі.  

У доктрині Монро є також радикальні формулювання, що виглядають 

як зобов’язання надати Латинській Америці підтримку у випадку 
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інтервенції з Європи: “…Ми розглядатимемо будь-яку спробу з їхнього 

боку поширити їхню систему на будь-яку частину нашої півкулі як загрозу 

для нашої безпеки” – відзначалося у посланні. А втручання будь-якої 

європейської держави в справи нових держав, визнаних США, розглядалося 

“не інакше, як прояв недружнього ставлення до США”. Загалом, можемо 

стверджувати про те, що доктрина Монро не стала важливою та 

ефективною частиною мультилатералізму США у Латинській Америці, 

однак мала вплив на його формування та розвиток. Цією доктриною США 

задекларували свою присутність у регіоні та шукали формати та 

інструменти взаємодії, що можемо простежити у історичній ретроспективі. 

Еволюцію механізмів забезпечення мультилатералізму США у 

Латинській Америці слід поділяти на кілька періодів. Відповідний 

історичний контекст чинив безпосередній вплив на інструменти, які 

використовувалися Сполученими Штатами задля розвитку багатосторонньої 

взаємодії у регіоні. 

Перший крок, спрямований на формування мультилатералізму США у 

Латинській Америці, як елементу міжнародного арбітражу, був невдалим. У 

цей час відбувалися прикордонні суперечки, що загрожували стабільності у 

регіоні та з’явилася потреба у посередництві: зокрема, збройний конфлікт 

між Чилі та коаліцією Болівії та Перу у 1879–1884 рр., у який були втягнуті 

Великобританія (на боці Чилі) та США (на боці коаліції) [26, с.13]. Тоді 

американський посланник в Перу виступив у ролі посередника, але вимога 

повернути усі завойовані коаліцією території не сприяла примиренню. 

Більш вдалою стала реалізація мультилатералізму у форматі 

конференцій, що започаткувала перший етап міжамериканської 

багатосторонньої взаємодії. Серію конференцій розпочав Джеймс Блейн, 

державний секретар США. Зважаючи на те, що у 1880-х рр. торгівельний 

баланс США значно знизився через великі обсяги закупівель сировини в 

Латинській Америці і низький рівень продажу вироблених товарів, Д.Блейн 

прагнув усунути тарифні обмеження між країнами Західної півкулі.  
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Перша міжнародна конференція американських держав відбулася у 

1889 р. у Вашингтоні. Всі учасники, окрім Домініканської республіки (її 

відсутність була пов’язана з відмовою США ратифікувати білатеральний 

договір про торгівлю), направили до Вашингтону своїх делегатів [39, с.13]. 

У Сполучених Штатах саме відбувалась промислова революція, і 

очікувалося, що конференція принесе США економічні вигоди, які стануть 

результатом ліквідації торгівельних тарифів із країнами регіону. Розуміючи 

наміри США, латиноамериканські делегати на чолі з аргентинцями 

відмовилися прийняти цю пропозицію. Як для постачальників сировини, 

для латиноамериканців набагато вигіднішими були відкриті ринки. 

Найбільш помітним досягненням Вашингтонської конференції стало 

створення Міжнародного союзу американських республік, що став основою 

для формування майбутніх міжамериканських інституцій. Виконавчим 

агентством союзу стало Комерційне бюро американських республік, яким 

керував державний секретар США у Вашингтоні [125, с.20]. У цей період 

розвиток міжамериканського мультилатералізму відбувався в режимі ad hoc 

через унілатералізм США, що характеризувся, зокрема, інтервенціями на 

Гаваях (1893), на Кубі та Філіпінах (1898). Також проявився білатеральний 

підхід США щодо Венесуели: у 1899 р. там розпочалася громадянська 

війна, яку у грудні 1902 р. європейські кредитори Венесуели – Німеччина, 

Англія та Італія – перетворили у міжнародну кризу, розпочавши морську 

блокаду країни. Президент С. Кастро попросив втручання президента США 

Теодора Рузвельта, який, керуючись доктриною Монро, посприяв 

відведенню блокади [98, с.163]. 

Багатостороння взаємодія фактично не відбувалася, допоки президент 

США Вільям Мак-Кінлі не запропонував провести нову зустріч 

американських держав у Мехіко у 1901 р. Результати конференції не були 

визначальними, вона просто стала ще одним кроком у ранньому розвитку 

міжамериканської взаємодії, успіхом можна вважати участь усіх держав 

Північної та Південної Америки. В результаті конференції учасники уклали 
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протокол про приєднання до принципів Гаазьких конвенцій про арбітраж 

1899 р. Комерційне бюро американських республік було перейменовано у 

Міжнародне бюро американських республік, тобто стало 

інституціоналізованим механізмом міжамериканської багатосторонньої 

взаємодії. Керівним органом Бюро стала Керівна рада, що складалася із 

дипломатичних представників латиноамериканських республік, її очолив 

державний секретар США. 

Спільна позиція щодо Гаазьких конвенцій не сприяла поглибленню 

багатосторонньої співпраці, про це свідчить той факт, що багато країн, в 

тому числі й США, зрештою не підписали фінальної угоди конференції. І 

згодом, у 1903 р., США вдались до білатерального підходу щодо регіону, 

що посприяв укладенню договору про передачу США Колумбією зони 

Панамського перешийку, прав його захисту та зобов’язання побудувати 

канал. Однак, сенат Колумбії відмовився ратифікувати угоду і США 

вдалися до унілатерального кроку: підтримки панамських сепаратистів на 

території Колумбії, в результаті чого була проголошена незалежність 

Панами. І вже із новим урядом США уклали договір про передачу їм 

контролю над частиною перешийку із зобов’язанням виплати компенсації, 

що де факто означало перехід Панами під протекторат США [54]. 

У 1906 р. у звязку із Венесуельською кризою була скликана третя 

конференція в Ріо-де-Жанейро. Було прийняте одноголосне рішення про те, 

щоб напередодні II Гаазької конференції підняти питання про 

неприпустимість застосування сили (у цьому випадку – морської блокади 

європейських держав) для повернення боргів держави. Ця зустріч 

засвідчувала прагнення країн Північної та Південної Америки координувати 

свої позиції у протистоянні тиску з боку Європи. Латиноамериканські 

держави тоді були головними боржниками на міжнародній арені і шляхом 

багатосторонньої взаємодії із США намагалися вирішити цю проблему. 

Делегати конференції підтримали т. зв. доктрину Драго (встановлювала 

неможливість застосування чи погрози силою щодо країн задля повернення 
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боргів) та прийняли рішення щодо подання клопотання до учасників другої 

Гаазької конференції про набуття цією доктриною статусу міжнародного 

закону. Міжнародне бюро американських республік було перетворене на 

постійно діючий орган. Багатостороння взаємодія між Америками ставала 

все більш ефективною, спрямованою на визначення спільної позиції країн 

Західної півкулі, а також все більш інституціоналізованою. 

У 1910 р. у ході четвертої міжамериканської конференції у Буенос-

Айресі Міжнародне бюро було перейменоване у Панамериканський Союз 

[139], а доктрину Монро, за ініціативою США, було запропоновано визнати 

ключовим принципом зовнішньої політики усіх держав Західної півкулі. 

Частина делегатів міжамериканських конференцій висловлювали тривогу з 

приводу того, що міжамериканський мультилатералізм не став 

інституціоналізованим форматом взаємодії. Однак більшість країн вважали 

Панамериканський Союз форумом для висловлення думок щодо розвитку 

регіону. Проте країни Латинської Америки виступили проти використання 

доктрини Монро у своїх зовнішньополітичних стратегіях.  

Поряд із тим, міжамериканські форуми стали засобом контролю за 

політикою Вашингтону у регіоні: у Мехіко, Ріо-де-Жанейро та Буенос-

Айресі країни Латинської Америки наполягали на визнанні національного 

суверенітету інструментом перешкоджання втручанню США у їхні 

внутрідержавні справи. З подібних причин, на думку Е.Рута, вони 

приєдналися до Ліги Націй після закінчення війни, сподіваючись у рамках 

цього міжнародного форуму обмежити вплив США. Тому, коли Сполучені 

Штати не долучилися до діяльності Ліги, латиноамериканці втратили 

інтерес до цієї організації [159, с.13]. 

Варто відзначити, що на цьому етапі розвитку міжамериканського 

мультилатералізму, аби дещо зменшити вплив США на прийняття рішень у 

регіоні, зустрічі відбувалися в латиноамериканських столицях. 

Обговорювалися питання арбітражу, мирного регулювання відносин в 

межах Західної півкулі, торгівлі, контролю над озброєнням, а також 
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проблеми надмірного втручання одних держав у справи інших, особливо це 

стосувалося впливу США у регіоні. Конкретні досягнення більшості з цих 

конференцій були незначними. Через відсутність консенсусу, остаточні 

рішення рідко ухвалювалися або не відбувалася їхня ратифікація окремими 

державами. Перший етап міжамериканської взаємодії слід вважати 

фрагментарним та неефективним. Він заклав основи для подальшої 

співпраці, однак чергувався із білатеральним та унілатеральним підходом до 

регіону. Президенти Т.Рузвельт та В.Тафт також сприяли застосуванню 

унілатералізму щодо регіону шляхом реалізації політики “великого кийка” 

(забезпечення інвестиційної діяльності США у Латинській Америці) та 

“дипломатії долара” (забезпечення стабільності американського капіталу у 

регіоні). Елементи одностороннього підходу можемо прослідкувати у 

взаємодії США із Нікарагуа: Вашингтон проводив переговори щодо 

будівництва через її територію міжокеанічного каналу, однак, лише після 

отримання контролю над Панамським перешийком, йому вдалося цього 

досягнути [122]. 

Другим етапом у розвитку міжамериканської взаємодії став період 

Першої світової війни. Варто наголосити на тому, що до її початку в рамках 

багатосторонніх форумів країни Північної та Південної Америки не 

обговорювали можливих планів дій на випадок розгортання конфліктів 

ззовні чи у разі загрози військового втручання у Західній півкулі. Тому 

початкова нейтральна позиція країн регіону та рішення про взаємодію у 

режимі ad hoc сприяли тому, що міжамериканський мультилатералізм 

повільно продовжував розвиток. Початок воєнних дій сприяв зменшенню 

впливу Англії у регіоні, що призвело до економічного спаду у регіоні: 

скорочення експорту, зростання інфляції та безробіття. Відповідно, 

латиноамериканські країни потребували надійного партнера, у першу чергу 

– у сфері економіки [46, с.49].  

У країнах регіону поширювалися антианглійські та антиамериканські 

настрої через активну пропаганду з боку німецьких поселенців у Латинській 
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Америці. Однак, саме активізація міжамериканських економічних відносин 

сприяла тому, що ці настрої не ставали масштабнішими. Чи не єдиним 

успішним мультилатеральним кроком у цей час стало проведення 

міжамериканської фінансової конференції, що відбулася у травні 1915 р. на 

рівні міністрів фінансів у Вашингтоні. Ініціатор зустрічі Вільям Македу, 

міністр фінансів США, вбачав у конференції можливість поглиблення 

економічних відносин та сприяння інвестиційній взаємодії між США та 

Латинською Америкою з огляду на послаблення зв’язків із Європою в 

контексті війни та шанс “сприяти духу континентальної солідарності”. У 

фінансовій сфері унілатеральний чи білатеральний підходи не змогли б 

забезпечити сталий та ефективний механізм взаємодії. 

Незважаючи на те, що міжамериканська взаємодія у політичній сфері 

фактично не відбувалася, більшість країн демонстрували солідарність з 

позиціями США у війні. І хоча ця підтримка відбувалася спонтанно, 

можемо стверджувати, що у період Першої світової війни у 

міжамериканських відносинах існувала континентальна спільність 

інтересів. 

Через тривалу перерву у взаємодії під час війни, а також інтервенції 

США у Мексиці (1914, 1916), Гаїті (1915), Домініканській республіці (1916), 

Кубі (1917), Гондурасі (1919), представники латиноамериканських держав у 

рамках конференцій у Сантьяго в 1923 р. і в Гавані в 1928 р. заявляли про 

необхідність протистояти домінуванню США у Західній півкулі, їхній 

постійній присутності в країнах Карибського басейну та здійсненню 

інтервенцій у регіоні. 

Під час п’ятої конференції у Сантьяго за пропозицією міністра 

закордонних справ Парагваю Мануеля Гондра було підписано “Договір про 

недопущення конфліктів між американськими державами”, згідно з яким усі 

конфлікти, що виникають між державами Північної та Південної Америки 

та які неможливо вирішити дипломатичним чи арбітражним шляхом, 

повинні розглядатися міжнародною комісією у складі п’яти представників 
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американських держав. США у цей період намагалися сформувати 

регіональну систему арбітражу, котра могла б конкурувати із Лігою Націй, 

тому разом із 15 державами підписали “договір Гондра” [139]. Ще 5 країн 

приєднались до нього згодом, а Аргентина відмовилась від ратифікації 

документу, оскільки у своїй зовнішній політиці орієнтувалася на Англію та 

прагнула використовувати Лігу Націй для протистояння впливам США у 

регіоні. Тобто на цьому етапі мультилатералізм США у Латинській Америці 

набував все чіткіших рис та формувався інституційно, зокрема, у сфері 

міжамериканської безпеки. 

На шостій міжамериканській конференції у Гавані були представлені 

усі 20 латиноамериканських республік, а на відкритті був присутній 

президент США Калвін Кулідж. Делегат від Сальвадору Герреро висунув 

пропозицію прийняти резолюцію про те, що жодна держава не має права 

втручатися у внутрішні справи іншої держави з огляду на відкриті 

інтервенції США у Гаїті, Нікарагуа та Мексику. Хоча делегат від 

Сполучених Штатів Юз виступив проти резолюції та намагався виправдати 

дії США у регіоні, в результаті конференції було підписано конвенцію про 

“Права та обов’язки держав на випадок громадянської війни”, у якій 

вказувалося, що у разі виникнення громадянської війни в одній з 

американських держав усі інші держави повинні дотримуватися 

нейтралітету, однак при цьому дозволялася підтримка діючого уряду. Крім 

того, на конференції були прийняті Панамериканська конвенція про 

морський нейтралітет та Статут діяльності Панамериканського союзу, що 

визнавався постійно діючою інституцією, яка не могла виконувати функції 

політичного характеру. 

Сполучені Штати були змушені відмовитися від політики інтервенцій, 

що було пов’язано із зміною політики США відповідно до післявоєнних 

реалій – Європа вже не чинила сильного впливу на країни Латинської 

Америки. Крім того, у Державному департаменті з початку 1920-х рр. не 
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вбачали необхідності у здійсненні численних інтервенцій, оскільки 

результати не завжди мали позитивний ефект для США.  

Із внутрішніми змінами в країні США переглянули свій 

зовнішньополітичний курс, що ознаменувало початок третього етапу 

розвитку міжамериканського мультилатералізму. 4 березня 1933 р. 

президент Ф. Рузвельт у своїй інавгураційній промові пообіцяв, що США 

стануть “добрим сусідом” [65], а відносини із іншими країнами Західної 

півкулі здійснюватимуться на основі абсолютної рівності. Зміна політики 

втілилася у підписання Конвенції про права та обов’язки держав у 1933 р. 

на сьомій конференції в Монтевідео. Відповідно до її положень, “жодна 

держава не має права втручатися у внутрішні чи зовнішні справи іншої 

держави”. Більше того, державний секретар Корделл Халл заявив, що 

латиноамериканські країни не повинні боятися інтервенцій з боку США.  

Пропозиції США про спільні дії проти агресії та необхідність у 

організації щорічних зустрічей міністрів закордонних справ американських 

держав викликали протест з боку Аргентини, Чилі, Перу та декількох інших 

південноамериканських країн. Зрештою, було прийнято “Декларацію 

американських принципів” та Лімську декларацію, що підтверджувала 

принцип солідарності країн американського континенту у випадку агресії.  

Внаслідок міжнародних криз часів Великої депресії, Другої світової 

війни та холодної війни міжамериканські конференції втратили 

актуальність для Сполучених Штатів у реалізації їхньої зовнішньої 

політики. 

Для лібералізації торгівлі Конгрес США в 1934 р. прийняв Закон про 

взаємні торгівельні угоди, що давала змогу уряду США укласти вигідні 

тарифні угоди з їхніми торгівельними партнерами, тобто акцент ставився на 

білатеральних домовленостях із регіоном. Латинська Америка не мала 

конкурентоспроможного промислового сектора, її основні експортні товари 

не могли конкурувати з американськими, а отже, ці домовленості стали б 

успішними для США і зовсім невигідними для латиноамериканських країн. 
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Аргентина, Болівія, Чилі, Перу, Парагвай, Уругвай відмовилися підписувати 

торговельні угоди зі Сполученими Штатами. США вдалося укласти 

двосторонні договори лише з країнами, які в значній мірі залежали від 

їхнього експорту: Бразилія, Колумбія, Коста-Рика, Куба, Сальвадор, 

Гватемала, Гондурас і Нікарагуа. Зрештою, торговельні угоди з цими 

країнами не мали значних економічних наслідків, але для авторитарних 

країн Центральної Америки ці угоди означали своєрідне визнання їхніх 

режимів з боку США. 

Існувала ще одна проблема – загроза нацистської Німеччини в 

Західній півкулі. Впливові німецькі громади знаходилися в Бразилії, 

Аргентині, Чилі, Колумбії, Гватемалі, Коста-Ріці, Мексиці, Панамі і 

Парагваї. Це спонукало Вашингтон ініціювати проведення Американської 

конференції з дотримання миру в 1936 р. та обговорити питання оборони та 

безпеки Західної півкулі. Здебільшого, латиноамериканське політичне 

керівництво не поділяло цю ідею Вашингтону і вважало, що Рузвельт 

використовує європейські проблеми, щоб обійти обіцянку невтручання 

(1933 р.).  

Восьма конференція відбулася у Лімі в 1938 р. за участю всіх 

американських держав та в умовах активізації мультилатералізму США в 

Латинській Америці з метою протистояння фашистським виступам в 

Бразилії, Мексиці та Чилі, а також для формування регіональної системи 

країн Західної півкулі. Тобто, на цьому етапі міжамериканський 

мультилатералізм реалізувався у сфері безпеки, що стосувалася як Західної 

півкулі загалом, так і суверенітету окремих держав, однак спочатку мав 

лише популістський характер.  

Тільки після німецького вторгнення до Польщі в 1939 р. і поразки 

Франції в червні 1940 р., країни Латинської Америки починають більш 

активно долучатися до обговорення питань оборони Західної півкулі, хоча 

задовго до цього відбувалися конференції в Буенос-Айресі (1936 р.) та в 
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Лімі (1938 р.), на яких мали місце всього лише заклики до консультацій у 

випадку виникнення надзвичайної загрози [72, с.45]. 

Протягом Другої світової війни міжамериканський мультилатералізм 

дещо змінив форму: міжамериканські конференції не відбувалися, їхню 

функцію виконували конференції міністрів закордонних справ. Ці зустрічі 

сприяли своєрідній активізації міжамериканського мультилатералізму. 

Перша зустріч міністрів закордонних справ відбулася в Панамі після 

німецького вторгнення до Польщі у вересні 1939 р. Для захисту 

нейтралітету Західної півкулі міністри погодили зони безпеки на південь від 

Канади.  

Друга зустріч міністрів закордонних справ відбулася в 1940 р., знову 

ж за ініціативи Сполучених Штатів, міністри зустрілися в Гавані для 

обговорення питання про європейські колонії в Західній півкулі і небезпеку 

їх захоплення фашистами. Було узгоджено Акт Гавани, в якому йшлося про 

те, що якщо неамериканська держава (Німеччина) буде намагатися забрати 

у іншої неамериканської держави (Франція, наприклад) будь-які острови 

або території у Західній півкулі, одна або кілька країн регіону повинні 

втрутитися та управляти такою територією, допоки вона не буде здатна до 

самоврядування або допоки не відновить свого колишнього статусу. 

Міністри також підписали Декларацію про взаємну допомогу та 

співробітництво в галузі оборони націй Північної та Південної Америки, 

суть якої зводилася до того, що загроза суверенітету будь-якої 

американської держави розглядатиметься як агресія проти всіх країн, тобто 

фактично була розширеним трактуванням доктрини Монро [72, с.70]. 

Третя і остання у часи війни зустріч міністрів закордонних справ була 

скликана на прохання Чилі та Сполучених Штатів у відповідь на напад 

Японії на Перл-Харбор. Представники країн зустрілися в Ріо-де-Жанейро в 

січні 1942 р. для того, аби десять країн американського континенту, в тому 

числі Сполучені Штати, прийняли рішення про оголошення війни 

Німеччині. Крім того, Сполучені Штати домовились із урядами країн 
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Латинської Америки, за винятком Аргентини і Чилі, про співпрацю в 

питанні депортації німецьких громадян та їхніх нащадків до Німеччини. 

Важливо також відзначити, що 30 липня 1941 р. за розпорядженням 

президента Ф.Рузвельта [158] було сформоване Управління Координатора 

міжамериканських справ в рамках Управління з надзвичайних ситуацій у 

структурі адміністрації Президента “для забезпечення розвитку 

торговельних і культурних відносин між американськими республіками і, 

задля сприяння солідарності у межах півкулі, а також підняття духу 

співробітництва між Північною та Південною Америкою в інтересах 

оборони півкулі”. 

Місією Управління було здійснення культурної дипломатії, 

спрямованої на зближення країн півкулі та протидію зростаючому впливу 

фашистських Німеччини та Італії в Латинській Америці. Агентство 

відіграло важливу роль у процесі документування історії, а також у 

формуванні громадської думки у напрямку підтримки держав-союзниць, 

особливо, коли США вступили в Другу світову війну в грудні 1941 р. [27, 

с.10-11]. 

Друга світова війна сприяла значному посиленню економічних, 

політичних та стратегічних позицій США у Латинській Америці. США 

прагнули затвердити ці позиції у регіоні, що стало однією з причин 

проведення Міжамериканської конференції з проблем війни і миру у Мехіко 

в лютому 1945 р. У її роботі взяли участь всі американські держави, за 

винятком Аргентини, оскільки Рада Панамерикаського союзу відхилила її 

пропозицію щодо проведення спеціальної міжамериканської конференції 

для вивчення ситуації у відносинах Аргентини з іншими країнами регіону. 

Дипломати зосередили свою увагу на питанні місця, яке займуть держави 

Західної півкулі у новій універсальній інституції – Організації Об’єднаних 

Націй. США прагнули створити американський блок у рамках нової 

організації.  
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Делегати затвердили Чапультепекський акт, відповідно до якого 

держави мали укласти договір про взаємодопомогу, договір про 

врегулювання суперечок, а також нову регіональну угоду, які мали замінити 

різні неформальні угоди, що лежали в основі міжамериканської системи в 

минулому. Чапультепекський акт проголошував юридичну рівність всіх 

суверенних держав, а застосування сили проти територіальної чи політичної 

незалежності однієї з американських держав “... розглядало як акт агресії 

проти інших держав, що підписали цю декларацію” [97]. 

Також було прийняте рішення про реструктуризацію 

Панамериканського союзу, що розширювала його повноваження і надавала 

йому політичного характеру. Учасники конференції, крім того, погодилися 

запропонувати на конференції в Сан-Франциско низку змін до статуту 

майбутньої ООН (посилення функцій Асамблеї шляхом послаблення ролі 

Ради Безпеки, забезпечення постійного представництва 

латиноамериканських країн в Раді Безпеки і т.д.).  

Була також прийнята так звана “Економічна хартія”, незважаючи на 

те, що висунутий делегацією США проект цієї хартії, спрямований на 

отримання США абсолютного впливу на економічні системи країн 

Латинської Америки був розкритикований у ході конференції. У результаті 

США вдалося досягти значного успіху в здобутті домінантної позиції у 

латиноамериканському регіоні, що сприяло поглибленню 

міжамериканських відносин у всіх сферах.  

Всупереч твердженням державного секретаря Е. Стеттініуса та інших 

представників США, Чапультепекський акт із його акцентом на 

регіоналізмі, що особливо яскраво проявився на конференції 1945 р. в Сан-

Франциско, де інспірована США група латиноамериканських країн 

домагалася офіційного визнання автономної регіональної міжамериканської 

системи в статуті ООН. Ініціатори цієї пропозиції підкреслювали, що 

міжамериканська система повинна мати право вживати негайних заходів у 

разі загрози, не чекаючи не тільки рішення, але навіть згоди Ради Безпеки 
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на застосування сили. Ця спроба порушити принципи загальної безпеки не 

була успішною, бо зустріла протест з боку СРСР та інших держав, 

зацікавлених у ефективності ООН. Цей факт ще раз ілюструє наше 

твердження, запропоноване у попередньому розділі дисертації, про те, що 

США тлумачать мультилатералізм у глобальному та конкретному значенні. 

Тобто, шляхом формування міжамериканської системи ставиться під сумнів 

глобальний мультилатералізм у форматі ООН, який США вважають апріорі 

неефективним [17].  

У 1946–1948 рр. мультилатералізм США у регіоні спрямовувався на 

остаточну інституціоналізацію всеамериканського військово-політичного 

блоку, основні контури якого були окреслені Чапультепекським актом. 

Питання військового партнерства обговорювалося в 1947 р. на спеціальній 

конференції в Ріо-де-Жанейро та в 1948 р. в Боготі на девятій міжнародній 

конференції американських держав.  

2 вересня 1947 р. в Ріо-де-Жанейро було підписано міжамериканський 

договір про взаємодопомогу, спрямований на об’єднання зусиль задля 

захисту від зовнішньої агресії. Ця угода стала першим регіональним 

договором про колективну безпеку. Збройний напад на будь-яку країну 

Західної півкулі розглядався як напад на інші країни регіону, і кожна 

сторона погоджувалася допомогти у вирішенні конфлікту. Допомога мала 

надаватися колективно, що узгоджувалося в рамках міжамериканської 

системи і відповідно до конституційного процесу кожної нації [76]. 

Під час конференції у Боготі в 1948 р. був підписаний Договір про 

мирне врегулювання суперечок. Основним досягненням зустрічі стала 

реорганізація усієї міжамериканської системи відповідно до Статуту 

Організації американських держав (ОАД), що стала першою постійною 

міжамериканською інституцією. Статут зафіксував принципи діяльності 

Організації та її органів: Міжамериканська конференція (головний орган 

ОАД); Нарада міністрів закордонних справ (орган із надання консультацій, 

спрямований на обговорення актуальних питань); Рада ОАД (складається 
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представників від кожної держави-члена та відбувається у форматі 

постійних сесій, розглядає питання, передані іншими органами і контролює 

Панамериканський Союз), Панамериканський Союз (Генеральний 

секретаріат ОАД, із величезною кількістю функцій) [82]. 

На конференції також за наполяганням делегацій Аргентини, Куби і 

Мексики обговорювалося питання про міжамериканське економічне 

співробітництво і допомогу країнам Латинської Америки в їхній 

індустріалізації. Делегація США добивалася підписання рішень, які б 

гарантували вигідні умови для приватних іноземних капіталовкладень і 

приватного підприємництва США у латиноамериканських країнах. У ході 

обговорення цього питання президент США Трумен звернувся до Конгресу 

з посланням, в якому просив дозволити Експортно-імпортному банку 

надати латиноамериканським країнам позику на суму в 500 млн. дол. Хоча 

Сенат США і не затвердив асигнувань, про які просив президент, проте 

послання Трумена стало тим дипломатичним кроком, який дав змогу 

делегації США досягнути вигідних умов підписання договору про 

міжамериканське економічне співробітництво, що зобов’язував уряди 

американських держав не обмежувати іноземні інвестиції. Делегація США 

за активної підтримки делегацій Бразилії, Чилі та Домініканської 

республіки домоглася також прийняття антикомуністичної Декларації про 

захист демократії. Також було затверджено першу у світі декларацію прав 

людини – Американську декларацію прав і обов’язків людини, а також 

підписаний “Боготський пакт” – договір про мирне врегулювання суперечок 

між американськими державами шляхом арбітражу.  

Дев’ята конференція стала важливим кроком на шляху до формування 

регіонального блоку американських держав, на політичний та економічний 

розвиток якого впливали США. 

У 1951 р. Конгресом США схвалено Програму військової допомоги 

(МАР), спрямовану на гармонізацію військової техніки, підготовку кадрів і 

стратегії розвитку Західної півкулі. Це демонструвало основний механізм 
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реалізації мультилатералізму США у регіоні у цей період – військову 

взаємодію, спрямовану на захист регіональної безпеки. 

У період 1945–1951 рр. також робився акцент на ціннісному аспекті 

багатьосторонньої взаємодії у регіоні – потребі у політичній стабільності, 

вірі в демократію і домовленості про невтручання. 

У цей період Європою та Азією поширювався комунізм, що також 

сприяло інтенсифікації багатосторонньої взаємодії США із країнами 

Латинської Америки: у 1954 р. директор ЦРУ Аллен Даллес ініціював 

проведення десятої міжамериканської конференції у Каракасі. Він 

заперечував існування на американському континенті вкоріненого 

комуністичного руху і стверджував, що до кожної країни в Західній півкулі 

проникли комуністи, скеровані Москвою. Він закликав до рішучої реакції 

на загрозу, аби уникнути підривної діяльності в межах півкулі [84]. США 

ініціювали підписання резолюції “Про боротьбу проти міжнародного 

комунізму”, натомість країни регіону прагнули прийняти резолюції щодо 

ліквідації колоніалізму на континенті.  

Захист від іноземної інтервенції та загроза комунізації стали 

центральними елементами мультилатералізму США у 

латиноамериканському регіоні у цей період. Однак, не було розроблено 

необхідної довгострокової програми для покращення економіки та 

підвищення якості життя в Латинській Америці. Це спричинило 

неефективність міжамериканського мультилатералізму в економічній сфері, 

що позначилось на здатності забезпечити абсолютне вирішення питання 

безпеки. 

Варто зазначити, що організована економічна допомога Латинській 

Америці здійснювалася в рамках програми добросусідства у 1930-х рр., а 

надалі допомога реалізовувалася через “Point Four” – програму технічної 

допомоги для “країн, що розвиваються”, яку проголосив президент США 

Гаррі Трумен у своїй інавгураційній промові 20 січня 1949 р. [175]. Можемо 

припустити, що на цьому етапі сприяння розвитку економіки 



110 
 
латиноамериканських країн США прагнули забезпечити білатерально або у 

рамках фондової діяльності, зважаючи на те, що багатостороння взаємодія у 

контексті торгівлі та економіки не може врахувати усю неоднорідність та 

різні рівні розвитку країн регіону. 

У 1958 р. президент Бразилії Жуселіну Кубічек написав “пам’ятну 

записку” (згодом ця ініціатива стала відома під назвою “операція 

ПанАмерика”) до урядів інших американських держав із пропозицією 

розробити план економічно-соціальної допомоги з метою подолання 

бідності країн Латинської Америки, тим самим попередивши майбутню 

соціальну революцію в Латинській Америці [20]. У відповідь на це 

звернення в ОАД і ООН розробили програму фінансової допомоги для цілої 

півкулі, а адміністрація Ейзенхауера ініціювала створення “Social Progress 

Trust Fund” (Цільовий фонд соціального прогресу) та Міжамериканського 

банку розвитку. 

Оскільки економічний розвиток регіону не відбувався, у 1960-х рр. 

міжамериканські конференції були замінені на консультативні наради 

міністрів закордонних справ (Сантьяго (1959), Сан-Хосе (1960), Пунта-дель-

Есте (1962), Вашингтон (1962)). Ці наради скликалися через вплив 

Кубинської революції на стабільність у регіоні, більше того – у 1962 р. з 

ініціативи США Куба була виключена з ОАД.  

У 1961 р. президент Джон Кеннеді ініціював створення Alliance for 

Progress (Альянсу заради прогресу) [86], відповідно до якого США сприяли 

модернізації економічної та політичної системи латиноамериканських 

держав у розмірі $ 1 млрд. дол. США в рік протягом десятирічного періоду 

[80]. Ця ініціатива (de facto – унілатеральний крок США) мала запобігти 

поширенню революційних рухів у Латинській Америці, 

продемонструвавши, що економічний поступ можна забезпечити шляхом 

мирного реформування. Однак, цей проект не сприяв розвитку та 

позитивним зрушенням у регіоні, оскільки латиноамериканські еліти 

відмовилися вдаватися до економічних та політичних реформ. 
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До кінця 1960-х рр. зник регіональний інтерес до соціально-

економічних реформ та страх комунізації через банкрутство кубинської 

економіки та поширення військових урядів по всій Латинській Америці, у 

регіоні процвітала корупція. У вакуумі, що утворився через те, що вплив 

США у регіоні зменшився, уряди країн Латинської Америки взаємодіяли в 

рамках регіону та намагалися налагоджувати економічні відносини поза 

межами Західної півкулі у пошуках економічної допомоги.  

Цей етап розвитку мультилатералізму також характеризувався 

неоднорідністю та відмінними підходами до відносин із країнами регіону. 

Зокрема, у другій половині 1970-х рр. президент Д. Картер вирішив 

відновити багатосторонню взаємодію із Латинською Америкою. Він сприяв 

розвитку процесу повернення Панамського каналу Панамі, що, успішно 

завершився у 2000 р. Він показав підтримку США Кубі, яку відсторонили 

від міжамериканської системи і котра страждала від торгівельного ембарго з 

1961 р. Політика Д.Картера з питань захисту прав людини сприяла розвитку 

мультилатералізму, зважаючи на необхідність адаптуватися до “все більш 

взаємозалежного світу, в якому латиноамериканські країни прагнуть бути 

активними і самостійними учасниками” [53]. 

Однак, підхід Д.Картера до латиноамериканського регіону настільки 

відрізнявся від унілатералізму США, який переважав у попередні роки, що 

це викликало значний скептицизм з боку урядів країн Латинської Америки 

щодо розвитку міжамериканського мультилатералізму. Крім того, багато 

держав Латинської Америки не прагнули використовувати ОАД через те, 

що взаємодія в рамках цієї інституції вимагала б пошуку компромісів зі 

Сполученими Штатами. У цей період, як і сьогодні, країни Латинської 

Америки часто не сприяли міжамериканській багатосторонній взаємодії 

саме через те, що США часто змінювали мультилатералізм на унілатеральні 

заходи [140]. 

Тоді як Д. Картер прагнув тіснішої взаємодії із країнами Латинської 

Америки, президент Р. Рейган здійснив кілька кроків назад у цій сфері 
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[171]. Його заяви про те, що громадянські війни в Центральній Америці 

1980-х рр. сприяли поширенню комунізму в Західній півкулі не чинили 

впливу на розвиток багатосторонньої взаємодії із країнами Латинської 

Америки. Поряд з тим, що позицію Рейгана щодо регіону не підтримали у 

рамках ОАД, його зовнішньополітичну позицію відкинула Контадорська 

Група – Колумбія, Мексика, Панама і Венесуела, а також Аргентина, 

Бразилія, Перу і Уругвай. Ці країни наполягали на тому, що внутрідержавні 

кризи, що відбувалися у регіоні у цей час (зокрема, у Ель Сальвадорі) слід 

трактувати як локальні, спричинені соціально-економічними та 

політичними відмінностями регіону, а не як результат радянського 

інтервенціонізму.  

Негативний вплив на взаємодію між Америками мала позиція США 

щодо Фолклендської війни 1982 р.: незважаючи на те, що Вашингтон 

завжди акцентував на важливості мультилатералізму між країнами Західної 

півкулі, у цьому конфлікті Сполучені Штати підтримали Великобританію 

[176]. Міжамериканським відносинам також зашкодили односторонні дії 

США, здійснені у цей період – їхнє вторгнення до Гренади (1983 р.) і 

Панами (1989 р.), а також загроза інтервенції у Гаїті (1993 р.).  

На початку 1990-х рр. Сполучені Штати посилили ембарго проти 

Куби, що, фактично призвело до погіршення відносин з країнами регіону та 

сприяло започаткуванню торговельних відносин між Кубою і низкою країн 

Латинської Америки та Канадою. Політична мета мультилатералізму, що у 

часи Д.Блейна полягала в усуненні загрози європейських втручань у Західну 

півкулю, а згодом трансформувалася у недопущення комунікації регіону у 

післявоєнний період, у сучасному світі абсолютно реформована. 

Наприкінці ХХ ст. ключовими проблемами Західної півкулі стали три 

питання: наркотиків, міграції та торгівлі. Розпочався новий етап розвитку 

мультилатералізму США у Латинській Америці. Оскільки ці проблеми є 

транснаціональними, а їхнє вирішення потребує залученості багатьох 
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учасників, визначального значення набуває саме інструмент 

мультилатералізму, котрий націлений на подолання загроз сучасності.  

Вирішення проблеми наркоторгівлі та наркотрансферу ускладнюється 

тим, що США та країни регіону як стверджував Г. Карпентер [47], 

“перекладають відповідальність за цю проблему один на одного”: 

Вашингтон спрямовує діяльність на викорінення джерела надходження 

наркотиків у віддалених районах Колумбії і Андських країнах та 

запровадження заходів щодо країн, що служать транзитними точками 

перевезення наркотиків на територію Сполучених Штатів, натомість 

латиноамериканці наголошують на тому, що необхідне скорочення попиту 

на наркотики у США. 

Міграція, особливо у напрямку із Латинської Америки до Сполучених 

Штатів, є однією із найбільш ключових проблем. Через те, що з середини 

1980-х рр. в регіоні остаточно встановлена демократія, за винятком хіба 

Куби, іммігранти не можуть виїжджати з регіону з огляду на проблему 

політичних переслідувань, найбільш поширеної причини еміграції до 

Сполучених Штатів. Більшість таких мігрантів бідні та некваліфіковані, що 

не сприяє розвитку економіки та суспільства Сполучених Штатів. 

Працівники із латиноамериканських країн розглядаються як загроза 

американським робітникам і додаткові затрати на соціальні програми, які 

підтримують їх. З іншого боку, країни Латинської Америки втрачають 

кваліфікованих та професійних працівників з огляду на свою економічну 

нерозвинутість, однак, американська валюта, яку заробляють родичі 

громадян регіону у США, стала важливою частиною валового внутрішнього 

продукту латиноамериканських країн. 

Одним із способів вирішення проблем наркотиків та міграції 

є економічний розвиток країн Латинської Америки, тому з 1980-х рр. ці 

країни беруть все більш активну участь у світовій економіці. Хоча спочатку 

оптимальним шляхом розвитку Латинської Америки вважали регіональне 

співробітництво. Цей чинник стимулював розвиток мультилатералізму у 
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регіоні і було засновано низку регіональних економічних організацій – 

зокрема, Центральноамериканський спільний ринок (The Central American 

Common Market (CACM)), Андський пакт та Карибське співтовариство і 

спільний ринок (КАРІКОМ). Кожна із цих інституцій набула нового 

значення із процесом глобалізації, який розпочався в 1980-х рр. Окрім того, 

в регіоні діє Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР), 

утворений Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм з метою 

створення митного союзу за взірцем Європейського Союзу. Сполучені 

Штати на противагу латиноамериканським інституціям в 1993 р. разом із 

Мексикою та Канадою підписали Північноамериканську угоду про вільну 

торгівлю (НАФТА) [173]. 

Важливо відзначити, що на цьому етапі розвитку мультилатералізму 

США має місце ситуація, у якій більш розвинута країна не інтегрується із 

менш розвинутими через те, що це не сприятиме їхньому подальшому 

розвитку. Йдеться про формат ЄС, що передбачає інтеграцію у всіх сферах, 

а також делегування частини суверенітету наддержавним структурам. У 

історичній ретроспективі можемо простежити, що мультилатералізм США 

завжди мав рамки, що давали змогу Вашингтону приймати рішення та 

здійснювати кроки, необхідні для реалізації національних інтересів.  

У червні 1990 р. президент Джордж Буш започаткував Enterprise for 

the Americas Initiative, кінцевою метою якою мала б стати зона вільної 

торгівлі, що “простягалася б від Аляски до Вогненної Землі”. Багато 

аналітиків передбачали, що ця ініціатива стане механізмом вільної торгівлі 

у Західній півкулі, що не вдалося зрештою реалізувати. Окрім того, Дж. Буш 

у взаємодії із регіоном акцентував на проблемі зміцнення демократії в 

Латинській Америці, зокрема, шляхом активізації обговорень цього питання 

в рамках ОАД. У 1991 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ОАД у Сантьяго 

для захисту і пропагування демократії у Північній та Південній Америці 

шляхом підписання Резолюції 1080 був сформований новий інструмент 

міжамериканської багатосторонньої взаємодії – “представницька 
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демократія”. Ця резолюція підтверджує прагнення держав-членів вживати 

спільних і негайних заходів задля захисту демократії на території усіх 

держав-членів, коли виникає загроза [145].  

Риторику і зміст пропагування демократії продовжував застосовувати 

і президент Білл Клінтон. У цей період у рамках ОАД представники США 

наголошували на необхідності стимулювання більш широкого політичного 

залучення латиноамериканських країн та розвитку громадянського 

суспільства у регіоні. У 1994 р. адміністрація Клінтона у рамках ООН 

сприяла відновленню при владі демократично обраного президента Гаїті 

Жан-Бертрана Арістіда шляхом введення до країни своїх військових. У цей 

період США також брали активну участь у міжамериканських 

дипломатичних переговорах щодо запобігання прямим загрозам демократії 

у Гватемалі (1993), Парагваї (1996), та Еквадорі (2000). 

Президент Б. Клінтон скликав нараду з тридцяти чотирьох глав 

держав (лише Фіделя Кастро не було запрошено) в Майамі в грудні 1994 р. 

(У ході наради) 2005 рік визначили кінцевим терміном завершення 

переговорів щодо асоціації вільної торгівлі між Америками (ФТАА), із 

подальшою імплементацією цього проекту. Адгеренти відзначали 

благородні принципи та амбітні цілі угоди, критики нарікали на її 

невизначеність і затягування термінів. Нова зустріч відбулася в Сантьяго у 

1998 р. і у Квебеку в квітні 2001 р. Тим не менш, домовленостей досягти не 

вдалося. Враховуючи історію міжамериканських відносин, 

латиноамериканці ставили під сумнів наміри США щодо розвитку регіону, 

зокрема у сфері вільної торгівлі у Західній півкулі. 

Багатостороння взаємодія між Америками у сфері боротьби із 

наркоторгівлею почала розвиватися у період президентства Дж. Буша. У 

часи адміністрації Дж. Буша, поряд із унілатералізмом (вторгнення в 

Панаму з метою усунення глави держави Мануеля Нор’єги через участь в 

незаконному обігу наркотиків) та білатералізмом (підтримка 

колумбійського уряду у розшуку Пабло Ескобара та взаємодії з метою 
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ліквідації інших наркокартелів), розпочався також процес сертифікації для 

забезпечення мультилатералізму між урядами, спрямованої на зменшення 

обігу наркотиків. Президент Б. Клінтон ініціював запровадження Плану 

Колумбія в 2000 р. не лише з метою обмеження виробництва кокаїну, але і 

задля підтримки колумбійського уряду на противагу опозиційним 

формуванням. 

У 2000 р. президент Джордж Буш-молодший проголосив регіон 

Латинської Америки пріоритетним у своїй зовнішній політиці. Він оголосив 

про впровадження білатеральних ініціатив, спрямованих на радикальне 

реформування імміграційної проблеми, що завжди існувала у відносинах 

між США та Мексикою. Однак після терористичних атак 11 вересня 2001 р. 

увага Вашингтону була перенесена на Близький Схід. Три головні 

проблеми, що сприяли розвитку мультилатералізму у цей час, 

продовжували визначати американську політику щодо регіону, але 

помітних результатів взаємодія не давала. Конгрес ратифікував білатеральні 

торговельні угоди з Чилі (2004 р.), Домініканською республікою та 

країнами Центральної Америки (CAFTA, 2007 р.), Перу (2007 р.), але 

розширеної зони вільної торгівлі сформувати не вдалося. Боротьба із 

наркоторгівлею тривала, додаткові інвестиції отримав План Колумбія, але 

потоки наркотиків залишалися незмінними. У 2001 р. на спеціальній сесії 

Генеральної асамблеї ОАД було укладено Міжамериканську демократичну 

хартію, що була покликана сприяти подальшій багатосторонній підтримці 

демократії, але вже за рік Сполучені Штати схвалили військовий переворот 

проти демократично обраного президента Венесуели Уго Чавеса. Це 

поглибило суперечності між США та Венесуелою, а публічні заяви послів 

США в Болівії і Нікарагуа щодо перевороту були сприйняті у регіоні як 

спроби втручання у демократичний процес та підірвали довіру до США та 

багатосторонньої співпраці, зокрема у сфері пропагування демократії. 

Теракти 11 вересня сприяли розумінню у країнах Латинської Америки 

про те, що загроза тероризму та його наслідки чинитимуть вплив на їхній 
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соціально-економічний розвиток, тому переважна більшість країн Північної 

та Південної Америки і Карибського басейну підтримали міжнародну 

коаліцію боротьби проти тероризму. У червні 2002 р. у ході Генеральної 

Асамблеї ОАД на Барбадосі держави-члени прийняли Міжамериканську 

конвенцію про боротьбу проти тероризму, що стала відповіддю на події 11 

вересня і першим міжнародним договором з проблеми боротьби проти 

тероризму з часів атаки. Конвенція є юридично обов’язковим правовим 

документом, який узгоджується із попередніми конвенціями та 

протоколами, що стосуються тероризму, а також резолюціями Ради Безпеки 

ООН. Конвенція сприяла поглибленню регіональної взаємодії, зокрема у 

сфері боротьби проти тероризму шляхом обміну інформацією та досвідом, а 

також спільною професійною підготовкою, технічною співпрацею та 

взаємною правовою допомогою.  

У багатьох країнах Західної півкулі прагнули зміцнити законодавчі 

інструменти, спрямовані на ліквідацію тероризму, перешкодити 

фінансуванню тероризму і запобігти перебуванню терористичних 

угрупувань у регіоні. У рамках міжамериканського антитерористичного 

комітету ОАД було сформовано модель регіональної контртерористичної 

установи, а також відбувається обмін інформацією, спільні навчання, 

забезпечення належного прикордонного контролю та інспекції за 

фінансовими потоками, спрямованими на спонсорування терористичної 

діяльності. 

Хоча не було підтвердженої та достовірної інформації про присутність 

Аль-Каїди в Латинській Америці, існувала проблема фінансування 

терористичної діяльності. Підозри про фінансування Хізбалли та Хамасу на 

території Аргентини, Бразилії та Парагваю у 2002 р. сприяли тому, що ці 

країни разом із США у форматі “три плюс один” сформували 

консультативний механізм для аналізу та боротьби проти будь-яких 

угруповань у регіоні, пов’язаних із тероризмом, а також для розслідування 

та ліквідації незаконних фінансових операцій. 
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У період свого другого терміну на посту Президента, Джордж Буш-

молодший намагався налагодити економічну співпрацю з Бразилією, Чилі 

та Мексикою у двосторонньому форматі через посилення впливів Китаю у 

регіоні. Однак у більшості випадків ці країни не були зацікавлені в 

економічній дипломатії Сполучених Штатів. Для багатьох з них регіональна 

інтеграція означала не лише поглиблення комерційних зв’язків, а й 

політичну координацію. У 2008 р. був створений Союз 

південноамериканських націй, а в 2011 р. почала формуватися Спільнота 

країн Латинської Америки і Карибського басейну: ці інституції виключали 

участь Сполучених Штатів і Канади в регіоні та стали викликом для 

діяльності ОАД. 

Дж. Буш-молодший не розглядав мультилатералізм як ключовий 

інструмент латиноамериканського вектору зовнішньої політики. 

Багатосторонні ініціативи у цей період в основному стосувалися питання 

демократизації регіону та контр-терористичної діяльності. Цей період 

розвитку мультилатералізму можемо співставити із періодом Другої 

світової війни,  наголосивши на тому факті, що США вдаються до 

багатосторонньої взаємодії щодо регіону у тих випадках, коли виникає 

серйозна загроза їхній безпеці. 

 

Висновки до розділу 3 

В американській політичній думці мультилатералізм у його 

глобальному значенні загалом характеризують так: “Кожен 

мультилатеральний порядок – обман. Сильні роблять те, що їм подобається , 

у той час, як слабкі ведуть переговори і створюють інституції”. Важливо 

також наголосити на “американській винятковості” (ексепціоналізмі), що 

пояснює політичну невідповідність, за якою США користуються 

привілейованим положенням на міжнародній арені. 

Згідно з підходом С. Патріка, якого ми дотримуємося, 

зовнішньополітичну поведінку США можна охарактеризувати як 
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націоналістичний мультилатералізм, що визначається обмеженими 

міжнародними зобов’язаннями. Адепти цього підходу, скептично 

налаштовані до обмежень з боку зовнішніх чинників, виступають виключно 

за інструментальне використання багатосторонніх інститутів, що не дає 

змоги обмежувати інтереси США та суперечити їхнім цінностям. 

Як вже наголошувалося, існують численні підходи щодо визначення 

ролі Сполучених Штатів у світовій політиці, зокрема її вважають 

парадоксальною. Хоча США залишаються військовою надпотугою, їм 

необхідна співпраця з іншими державами з метою забезпечення ефективної 

протидії міжнародному тероризму. Поряд із тим, що Сполучені Штати є 

однією з провідних економічних систем світу, вони істотно залежать від 

постійного припливу капіталу з-за кордону з метою збалансування 

величезного торговельного дефіциту. Такі парадокси американської 

могутності чітко простежуються у її зовнішній політиці, адже були періоди 

і прихильності до мультилатералізму, і дотримання унілатералізму, та 

навіть активного прагнення ізоляціонізму. 

У післявоєнний період офіційний Вашингтон обрав 

мультилатеральний вектор, що стало одним з чинників створення 

численних міжнародних організацій. Однак нині Сполучені Штати створили 

собі на міжнародній арені імідж одного з найбільших противників 

глобального мультилатералізму. 

Мультилатералізм може бути виграшною стратегією ведення 

зовнішньої політики для провідної держави світу, адже забезпечує 

сприятливе політичне середовище для реалізації національних інтересів. 

Однак якщо провідній державі потрібно змусити інші держави 

співпрацювати в рамках багатосторонньої інституції, що може тривалий час 

забезпечувати інтереси провідної держави, то їй необхідно буде постійно 

витрачати свої ресурси та виконувати компромісні рішення. 

Внутрішні чинники, які потенційно впливають на американське 

ставлення до мультилатералізму, досить різноманітні. В першу чергу це – 
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зовнішньополітична еліта, що чинить вплив на рішення адміністрації щодо 

конкретних випадків міжнародного співробітництва. Крім того, існують 

внутрідержавні групи тиску (зокрема, представники бізнесу та культурної 

еліти), що часто виступають проти певних інтернаціоналістських 

устремлінь виконавчої гілки влади. Важливим чинником впливу на 

мультилатералізм США є відмінності між республіканцями та демократами 

у їхніх підходах до здійснення мультилатералізму. Спільним і для 

демократів, і для республіканців є бачення мультилатералізму як шляху до 

поширення демократії і розбудови “ліберального світу”. 

Мультилатералізм є тим інструментом США, з допомогою якого вони 

можуть реалізувати власний інтерес на глобальному рівні, при цьому не 

даючи змоги обмежувати свою поведінку іншим акторам. Очевидно, що 

США не погоджуються на участь у багатосторонніх механізмах на зразок 

ЄС через те, що такі інституції передбачають делегування частини свого 

суверенітету наддержавним структурам. 

У другому підрозділі йдеться про особливості реалізації 

мультилатералізму США у латиноамериканському регіоні. 

Міжамериканський мультилатералізм має тривалу історію, що бере свій 

початок ще із ХІХ ст., коли латиноамериканські держави здобули 

незалежність від Іспанії та Португалії. Значну роль у формуванні основ 

мультилатералізму США у Латинській Америці відіграла доктрина Монро, 

котра задекларувала присутність Вашингтону у регіоні та сприяла пошуку 

форматів та інструментів взаємодії між Америками, однак не стала 

важливою та ефективною частиною мультилатералізму США у Латинській 

Америці. 

Еволюцію механізмів забезпечення мультилатералізму США у 

Латинській Америці слід поділяти на кілька періодів. Відповідний 

історичний контекст чинив безпосередній вплив на інструменти, які 

використовувалися Сполученими Штатами задля розвитку багатосторонньої 

взаємодії у регіоні. 
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Перший крок, спрямований на формування мультилатералізму США у 

Латинській Америці, а саме інструменту міжнародного арбітражу, був 

невдалим. Більш ефективною стала реалізація мультилатералізму у форматі 

конференцій, що і започаткувала перший етап міжамериканської 

багатосторонньої взаємодії. Міжамериканські форуми стали засобом 

контролю за політикою Вашингтону у регіоні: у Мехіко, Ріо-де-Жанейро та 

Буенос-Айресі країни Латинської Америки наполягали на визнанні 

національного суверенітету інструментом перешкоджання втручанням 

США у їхні внутрідержавні справи. Обговорювалися питання арбітражу, 

мирного регулювання відносин в межах півкулі, торгівлі, контролю над 

озброєнням, а також проблеми надмірного втручання одних держав у 

справи інших, особливо це стосувалося впливу США у регіоні. Конкретні 

досягнення більшості з цих конференцій були незначними. Резолюції, 

конвенції і договори часто обговорювалися, але остаточного компромісу не 

було, рідко приймалися остаточні рішення або ж не були ратифіковані. 

Перший етап міжамериканської взаємодії слід вважати фрагментарним та 

неефективним. Він заклав основи для подальшої співпраці, однак 

чергувався із білатеральним та унілатеральним підходом до регіону. 

Другим етапом у розвитку міжамериканської взаємодії став період 

Першої світової війни. Варто наголосити на тому, що до її початку у рамках 

багатосторонніх форумів країни Північної та Південної Америки не 

обговорювали можливих планів дій на випадок розгортання конфліктів 

ззовні чи у разі загрози військового втручання у Західну півкулю. Тому 

початкова нейтральна позиція країн регіону та рішення про взаємодію у 

режимі ad hoc сприяли тому, що міжамериканський мультилатералізм 

повільно продовжував розвиток. 

Незважаючи на те, що міжамериканська взаємодія у політичній сфері 

фактично не відбувалася, більшість країн демонстрували солідарність з 

позицією США у війні. І хоча ця підтримка проявлялася спонтанно, можемо 

стверджувати, що у період Першої світової війни у міжамериканських 
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відносинах мала місце континентальна спільність інтересів. На цьому етапі 

мультилатералізм США у Латинській Америці набував все чіткіших рис та 

формувався інституційно, зокрема, у сфері міжамериканської безпеки. 

Сполучені Штати були змушені відмовитися від своєї політики 

інтервенцій, що було пов’язано із зміною післявоєнних реалій – Європа вже 

не чинила вирішального впливу на країни Латинської Америки. Поряд із 

внутрішньополітичними змінами, США переглянули свій 

зовнішньополітичний курс, що ознаменувало початок третього етапу 

розвитку міжамериканського мультилатералізму. 

У часи Великої депресії, Другої світової війни та холодної війни, 

міжамериканські конференції втратили для Сполучених Штатів свою 

актуальність. Більше того, протягом Другої світової війни 

міжамериканський мультилатералізм дещо змінив форму: міжамериканські 

конференції не відбувалися, їхню функцію виконували конференції 

міністрів закордонних справ. 

Завершення війни сприяло значному посиленню економічних, 

політичних та стратегічних позицій США у Латинській Америці. США 

прагнули затвердити ці позиції у регіоні, що стало однією з причин 

продовження практики проведення міжамериканських конференцій. У цей 

час інспірована США група латиноамериканських країн домагалася 

офіційного визнання автономної регіональної міжамериканської системи в 

статуті ООН, що й стало першим кроком у визначенні глобального 

мультилатералізму неефективним засобом здійснення міжнародних 

відносин. Крім того, розпочалася інституціоналізація всеамериканського 

військово-політичного блоку, що базувався на ціннісному аспекті 

багатьосторонньої взаємодії у регіоні – потребі у політичній стабільності, 

вірі в демократію і домовленості про невтручання. Захист від іноземної 

інтервенції та загроза комунізації стали центральними елементами 

мультилатералізму США у латиноамериканському регіоні у цей період. 
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Новий етап розвитку мультилатералізму розпочався у другій половині 

1970-х рр., однак він настільки відрізнявся від унілатералізму, який часто 

переважав у підході США до регіону, що це сприяло поширенню у 

латиноамериканських країнах скептичних настроїв щодо подальшого 

розвитку міжамериканської взаємодії. Політична мета мультилатералізму, 

що у часи Д.Блейна полягала в усуненні загрози європейських втручань у 

Західну півкулю, а згодом трансформувалася у недопущення комунікації 

регіону у післявоєнний період, у сучасному світі абсолютно реформована. 

Наприкінці ХХ ст. ключовими проблемами Західної півкулі стали три 

питання: наркотики, міграція та торгівля. Розпочався новий етап розвитку 

мультилатералізму США у Латинській Америці. Оскільки ці проблеми є 

багатонаціональними, а їхнє вирішення потребує залученості багатьох 

учасників, розвитку мультилатералізму набуває все більш визначального 

значення. 
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РОЗДІЛ 4 

СУЧАСНИЙ МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМ США  

У РЕГІОНІ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

 

4.1. Інструменталізація мультилатералізму США у Латинській 

Америці 

У історичній ретроспективі латиноамериканський вектор зовнішньої 

політики США зазнавав змін залежно від ситуації на міжнародній арені та 

внутрідержавної ситуації. Адміністрація Барака Обами зіткнулася із 

величезною кількістю невирішених проблем у Латинській Америці, 

оскільки попередня влада США зосереджувала свою діяльність на 

вирішенні основних проблем безпеки у інших регіонах, перш за все – в 

Іраку та Афганістані. 

Політика США щодо регіону більше не може базуватися на 

твердженні, що Сполучені Штати є найважливішим, ключовим гравцем в 

Латинській Америці. Такі зміни, значною мірою, відображають позитивні 

зрушення всередині самої Латинської Америки: у регіоні відбулися суттєві 

трансформації у політичній сфері. В економічному плані, Латинська 

Америка зараз є одним із найбільш відкритих ринків світу та важливим 

світовим постачальником корисних копалин і продуктів харчування. У 

регіоні значно знизився рівень бідності, підвищилася 

конкурентоспроможність на міжнародних ринках, майже вдалося подолати 

майнову нерівність. Сполучені Штати, як впливовий гравець у регіоні, 

сприяють прогресивному розвитку Латинської Америки, однак 

міжамериканський мультилатералізм потребує нових механізмів реалізації. 

Зокрема, на сучасному етапі мультилатералізм США у регіоні полягає не 

стільки у підтримці існуючих економічних, політичних і соціальних 

відносин, скільки у заохоченні здійснення реформ та прогресивного 

розвитку цих суспільств. А зникнення антикомунізму, як ключового 

принципу міжамериканського мультилатералізму, сприяло появі нових 
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можливостей, які викликані тенденціями сучасних міжнародних відносин, 

що відкривають для США більш ефективні засоби, спрямовані на позитивні 

перетворення у цих країнах. 

Сьогодні латиноамериканський вектор зовнішньої політики США 

визначають три геополітичні інтереси: економічний, “моральний” та інтерес 

безпеки. Очевидно, що вони визначатимуть і майбутні відносини між двома 

Америками та перспективи розвитку міжамериканського 

мультилатералізму. 

Місце країн Південної Америки на міжнародній арені завжди 

визначала занадто залежна від ресурсів економіка, як результат їхнього 

колоніального минулого. У світовій економіці за латиноамериканськими 

державами закріпилася роль експортерів мінеральної сировини та продукції 

сільського господарства [16].  

На жаль, сьогодні Південна Америка може подолати несправедливий 

економічний розподіл лише шляхом залучення іноземної допомоги. А 

політика протекціонізму, яка здійснювалася країнами регіону протягом 

останніх двохсот років, призвела до поділу держав регіону на багатші і 

бідніші.  

Окремі рішення з економічних питань в країнах Латинської Америки 

приймаються радниками із університетів і приватних науково-дослідних 

інститутів за погодженням із експертами МВФ, Світового банку, 

Федерального казначейства США і ТНК. Вплив політичних партій та 

законодавчих органів на здійснення торговельної політики є незначним, 

винятком є хіба що Венесуела, провідний експортер нафти у Південній 

Америці, яка налагодила тісні зв’язки латиноамериканських країн із Китаєм 

і, отже, частково зменшила залежність від впливу з боку США. 

Економіка є основним чинником, що визначає зовнішню політику 

США як у Латинській Америці, так і в інших частинах земної кулі. Південна 

Америка є економічно важливою як ринок збуту, джерело сировини та 
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ресурсів, а також інвестиційний ринок для приватних і державних позик 

США, що особливо проявляється із поширенням глобалізаційних процесів.  

Інтереси національної безпеки США є другою основною категорією, 

яка впливає на реалізацію мультилатералізму США у Латинській Америці. 

США зацікавлені у політичній стабільності в регіоні, що проявляється, 

зокрема, у допомозі урядам країн Латинської Америки у протистоянні 

повстанським угрупуванням та сприянні демократичним змінам у межах 

їхніх кордонів. 

Шляхом збереження латиноамериканської політичної стабільності 

США намагаються створити сприятливі інвестиційні умови для 

американського бізнесу в регіоні. Національна безпека, тим самим, 

підкріплюється первинним елементом зовнішньої політики США – 

економічними інтересами.  

Основний курс національної безпеки США у регіоні, направлений на 

антикомуністичну діяльність в період холодної війни, на теперішній час 

трансформувався у контроль над наркоторгівлею. У США розробляються 

програми, спрямовані на скорочення потоку наркотиків з Латинської 

Америки шляхом вчинення атак на точки виробництва та обігу наркотиків у 

країнах походження і транзиту. Важливим завданням США у Латинській 

Америці стало викорінення наркоторгівлі, у тому числі шляхом створення 

спеціальних поліцейських підрозділів з боротьби з наркотиками. 

Економічні інтереси і політична стабільність будуть, як і раніше, 

визначати розвиток багатосторонньої взаємодії США у Латинській Америці. 

Якщо у першій половині XX ст. переважав політичний тиск з боку США і 

навіть військові інтервенції в регіоні, то сьогодні простежується більш 

м’який геоекономічний вплив під демократичними гаслами гуманітарної 

допомоги та розвитку партнерських відносин. США акцентують увагу на 

формуванні конструктивних відносин із Латинською Америкою в 

економічній та політичній сферах – цьому покликані служити регіональні 
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інтеграційні утворення, через які США здійснюють вплив і контроль у 

латиноамериканському регіоні. 

Важливим інструментом контролю США є ОАД, що об’єднує держави 

Західної півкулі, США і Канаду. Ключовим напрямком діяльності цієї 

організації є зміцнення демократії та забезпечення прав людини і вирішення 

проблем континентальної безпеки. США прагнуть реформувати модель 

військово-політичного співробітництва між країнами Західної півкулі та 

сприяти переосмисленню концепції континентальної безпеки, її 

переорієнтації із аспекту захисту від зовнішньої загрози на аспект протидії 

викликам та загрозам сучасності – проблеми боротьби з наркобізнесом, 

тероризмом, незаконним обігом зброї, корупцією тощо. 

Питання приєднання латиноамериканських країн до НАФТА 

(Північноамериканської асоціації вільної торгівлі) багато в чому спрямоване 

на те, щоб створити противагу розширенню “внутрішніх” 

латиноамериканських торгово-економічних союзів, що мають 

антиамериканську спрямованість, наприклад, Групі Ріо та 

Південноамериканському спільному ринку (МЕРКОСУР). Факт існування 

цих організацій свідчить про прагнення латиноамериканських держав до 

утвердження своєї політичної та економічної самостійності від США.  

Так звані “моральні” інтереси США в Латинській Америці історично 

мають певне риторичне забарвлення, але насправді були послідовно 

підпорядковані економічним інтересам та інтересам національної безпеки. 

Сполучені Штати завжди були для інших країн півкулі прикладом 

капіталістичної демократії, яка гарантує багатство, свободу і права своїх 

громадян. Як зазначав критик зовнішньої політики США, Ноам Хомський, 

права людини і демократизація історично ніколи не були пріоритетними в 

списку національних інтересів США в Латинській Америці чи в будь-якій 

іншій частині світу [50]. США вважають своїм моральним обов’язком 

сприяти поширенню демократії у Західній півкулі, тому що їхня політична 

система орієнтована на захист людей від тиранії і здатна змушувати уряд 
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поважати основні права людини. Розвиток справедливої, вільної від 

корупції судової системи має найважливіше значення для того, щоб влада 

забезпечувалася законними шляхами і користувалася повагою у 

маловпливових латиноамериканських демократіях. 

«Моральні” інтереси Сполучених Штатів у Латинській Америці 

включають заохочення захисту прав людини, демократизації, справедливого 

економічного зростання, гуманітарної допомоги та захисту навколишнього 

середовища. Важливо відзначити, що уряд США керується не тільки 

моральним обов’язком “вести” півкулю у правильному напрямку, а й своїм 

національним інтересом [69]. 

На сучасному етапі розвитку міжамериканських відносин відбулася 

низка змін у відносинах між двома Америками, які передбачають 

утвердження нового етапу розвитку мультилатералізму: 

По-перше, проблеми, із якими зіткнулися Сполучені Штати та інші 

країни Західної півкулі (забезпечення сталого енергопостачання, адаптація 

до зміни клімату і боротьба з організованою злочинністю та незаконним 

обігом наркотиків) стали настільки складними і глибоко 

транснаціональними, що їх не можуть вирішити окремі країни. Глобальним 

проблемам людства можна протистояти лише шляхом скоординованих 

зусиль країн, зацікавлених у боротьбі проти контрабанди зброї, грошей та 

наркотиків. Вирішення проблеми зміни клімату також потребує партнерства 

між країнами півкулі. Всі рішення, починаючи від розробки альтернативних 

видів палива до адаптації до екологічних потрясінь, потребують стабільної 

співпраці між країнами Західної півкулі. 

Друга зміна полягає у диверсифікації міжнародних економічних 

відносин країн регіону. Вибір торговельних та інвестиційних партнерів 

розширюється: Китай, зокрема, відіграє важливу роль у економічній системі 

регіону [38]; крім того, країни Карибського басейну підписали угоду про 

економічне партнерство із Європейським Союзом. 
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Водночас багатьом країнам Латинської Америки вдалося подолати 

залежність від традиційних надходжень із Міжнародного Валютного фонду, 

Світового банку та Міжамериканського банку розвитку. Завдяки кредитам, 

наданим рейтинговими агентствами Чилі, Мексиці, Перу і Бразилії вдалося 

збільшити обсяги своїх капіталів на міжнародних ринках. На регіональному 

рівні такі організації, як Андська корпорація розвитку та 

Центральноамериканський банк економічної інтеграції також сприяли 

скороченню залежності регіону від традиційних джерел капіталу [85]. 

Багато латиноамериканських транснаціональних корпорацій, таких як 

бразильські Vale, Gerdau і Odebrecht та мексиканські CEMEX, America 

Movil і Grupo FEMSA, стали глобальними корпоративними гігантами. 

Третя зміна полягає в тому, що країни диверсифікують свої політичні 

та дипломатичні відносини. Найбільш яскравим прикладом є Бразилія, 

котра за останній період відкрила десятки посольств. Разом із Венесуелою, 

Бразилія сьогодні відіграє більш активну політичну роль у регіоні завдяки 

Союзу південноамериканських націй, в рамках якого постійно відбуваються 

зустрічі на рівні глав держав і який повинен стати ключовим форумом для 

обговорення питань оборони. Мексика, Перу і Чилі є активними учасниками 

Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. 

Зміцнення довіри до країн регіону і автономія на міжнародній арені 

сприяють тому, що Латинська Америка стає все менш чутливою до 

політики США. “Активізація” країн в міжнародних відносинах сприятиме 

тому, що США залучатимуть їх як партнерів з питань, які викликатимуть 

взаємний інтерес. Крім того, Вашингтону доведеться конкурувати за вплив 

у регіоні не лише із урядами впливових латиноамериканських країн, але й 

поза регіональних акторів. Зокрема, Бразилія і Венесуела змагаються за 

лідерство в Південній Америці, крім того, у них різне бачення регіональної 

інтеграції, але сходяться вони в тому, що Вашингтону доведеться 

відігравати більш обмежену роль у регіоні [11, с.25]. 
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Четверта зміна проявляється у тому, що сьогодні країнам Латинської 

Америки необхідно створити імідж надійних партнерів. Незважаючи на те, 

що проблема в управлінні державами залишається, більшість з них є 

стабільними демократіями. Групи громадянського суспільства цих країн 

беруть активну участь у процесі розробки політики, але проявляють все 

менше терпимості до насильства як засобу вираження своєї політичної 

позиції. 

Безперечним є той факт, що вплив США в регіоні значно знизився. 

Тим не менш, для того, аби як і раніше чинити вплив на розвиток регіону, 

США сприяють розвитку мультилатеральних інституцій. Ми переконані у 

тому, що лідерство США досі відіграє вирішальне значення для 

регіонального управління, а новий, конструктивний латиноамериканський 

мультилатералізм стикається із важливими обмеженнями подальшого свого 

розвитку. Це проявляється у тому, що: по-перше, провідна роль США у 

Західній півкулі, хоча й послаблена, досі залишається домінантною та не 

отримує відповідної реакції від країн регіону; по-друге, диверсифікація 

економічних відносин в Латинській Америці з рештою світу не є дуже 

масштабною, хоча й відбувається поступово; і нарешті, регіональні та 

глобальні проблеми, що стоять перед Латинською Америкою, буде важко 

подолати без залучення США. 

Важливо також наголосити на білатеральних підходах США щодо 

країн регіону на сучасному етапі – в першу чергу, щодо Венесуели та Куби 

– країн, що завжди прагнули опиратися впливам США. У владних колах 

Америки публічну критику Б. Обами щодо політики У.Чавеса часто 

вважають неправильною, оскільки вона лише сприяла антиамериканським 

тенденціям у регіоні. Це стало одним із факторів того, що на зустрічі країн 

ОАД у 2014 р. лише Канада і Панама підтримали Сполучені Штати у 

голосуванні, що стосувалося порушень прав людини у Венесуелі.  

Як і у випадку з Венесуелою, політика адміністрації США щодо Куби 

включає визнання того, що ефективні зрушення у взаємодії можуть прийти 
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тільки зсередини країни. Б. Обама неодноразово наголошував на 

необхідності відновлення дипломатичних відносин (що de facto відбулося у 

квітні 2015 р.) та інтенсифікації міждержавних контактів, що сприяло б 

зародженню приватного сектора Куби. Адміністрація Б. Обами також 

послабила заборону на поїздки на острів, підняла ліміт на грошові перекази 

для кубинців і сприяла пом’якшенню обмежень на експорт для 

американських фірм. 

Для того, щоб США змогли реалізувати програму нового партнерства 

з країнами Латинської Америки, слід здійснити низку кроків. По-перше, 

адміністрації Обами та усім майбутнім президентам необхідно 

продовжувати дистанціюватися від унілатералізму, що активно проводився 

адміністрацією Буша. Важливо, щоб президент Обама показав, що 

мультилатералізм є стрижнем зовнішньої політики США і що 

унілатеральний підхід до здійснення зовнішньої політики в епоху Буша був 

тимчасовим явищем. Адміністрація Обами ставить акцент на діалог і 

дипломатію, що дещо покращило імідж США в регіоні, тим не менш, 

нещодавні (і досі не вирішені) конфлікти із регіональними лідерами з 

приводу використання військових баз в Колумбії і гуманітарної допомоги у 

Гаїті продемонстрували, що країни протистоять присутності американських 

військових сил в Латинській Америці, тому президент Обама повинен 

продемонструвати більш партнерський підхід до взаємодії із країнами 

регіону. 

По-друге, попри те, що Сполучені Штати прислухаються до лідерів 

Латинської Америки і заохочують розвиток регіональних ініціатив, 

присутність США в регіоні повинна залишатися постійною, а не 

проявлятися фрагментарно. Демократична криза в Гондурасі підтверджує 

це: попри те, що вдалося швидко досягнути консенсусу щодо незаконності 

повалення влади президента Мануеля Селайя і призупинити участь 

Гондурасу в ОАД, відмова США сформулювати сильну і послідовну 
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політику щодо країни призвела до вакууму влади, оскільки жодна країна в 

регіоні не мала такого рівня впливу в цій країні, як США.  

По-третє, Сполученим Штатам необхідно налагоджувати відносини із 

ключовими партнерами задля забезпечення довгострокової стійкості та 

результативності ОАД і МБР. Зокрема, угода про збільшення капіталу МБР 

на 70 млрд. доларів є кроком у правильному напрямку. ОАД також потребує 

бюджетної реформи задля підвищення ефективності її діяльності. 

Раціональне вирішення питання фінансування та результативності обох 

інституцій експерти вбачають у підтримці не лише з боку США, а й країн 

регіону, зокрема Бразилії, Чилі та Мексики. 

Крім того, хоча ОАД і МБР покликані відігравати важливу роль у 

справах регіону, зокрема в сфері поширення демократії, розвитку та захисту 

прав людини, вони не повинні бути основними механізмами здійснення 

мультилатералізму. У зв’язку з цим, важливо, щоб США сприяли більш 

активному представництву країн Латинської Америки в Раді Безпеки ООН і 

МВФ.  

Крім того, знаходимо цікавий підхід до вирішення цієї проблеми у 

доповіді Інституту Брукінгса: варто залучати до розвитку 

латиноамериканського мультилатералізму неінституціоналізовані механізми 

співпраці, такі як серії неформальних і гнучких мереж для обговорення 

конкретних питань, що сприяло б координації політики з різних питань, 

включаючи проблему кліматичних змін, міграції та боротьбу із 

організованою злочинністю. Дійсно, ОАД може не просто співіснувати з 

іншими мультилатеральними установами в регіоні, але також 

раціоналізувати інші механізми співпраці, що існують на місці [194].  

Поряд із необхідністю розвитку багатосторонніх механізмів взаємодії, 

білатеральний підхід також потребує уваги. Це пов’язано із нещодавнім 

відновленням дипломатичних відносин із Кубою, сприянням економічній 

інтеграції із Мексикою та Бразилією, а також поглибленням зв’язків із 

внутрірегіональними латиноамериканськими структурами. 
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Через практику унілатералізму та інтервенцій США багато 

латиноамериканських політиків і дипломатів рефлекторно виступають 

проти активного залучення США до регіональних структур. Однак 

майбутній розвиток мультилатералізму із країнами Латинської Америки для 

Сполучених Штатів стане можливістю налагодження взаємовигідних 

партнерських відносин, які сприятимуть подальшому розвитку та 

демократизації регіону.  

 

4.2. Політико-безпековий вимір мультилатералізму США у регіоні 

У Західній півкулі мультилатералізм у політико-безпековій сфері є 

дисфункціональним, що виражається у співіснуванні величезної кількості 

інституцій, форумів та ініціатив, які часто називають міжамериканською 

системою. Ядро цієї системи формують три основні міжамериканські 

мультилатеральні установи: Організація американських держав (ОАД), 

Саміт Америк та Міжамериканський банк розвитку (МБР). Їх доповнюють 

інші важливі інституціональні гравці регіону: Панамериканська організація 

охорони здоров’я, підрозділи Світового банку, Латиноамериканська 

економічна система (SELA), Андійська корпорація розвитку (CAF), 

Економічна комісія ООН для Латинської Америки і Карибського басейну 

(ECLAC), а також структури, що займаються питаннями захисту 

навколишнього середовища, регіональної та громадської безпеки, захисту 

прав жінок, ініціативи соціального спрямування і т.д. Окрім того, діють 

численні неурядові організації, в тому числі компанії та асоціації 

приватного сектора, профспілкові організації, аналітичні центри, фонди, 

консультаційні центри з розвитку, адвокатські групи та інші структури, 

спрямовані на розвиток політичних, економічних, соціальних та культурних 

аспектів відносин між Америками. 

Президент Б. Обама прагне зміцнити партнерську взаємодію 

Сполучених Штатів з державами Західної півкулі шляхом розширення 

спільної системи безпеки і створення більш безпечного, розвиненого та 
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соціально інклюзивного супсільства для громадян регіону [205]. Для 

реалізації спільного міжамериканького безпекового підходу необхідне 

цілісне розуміння поняття безпеки, яке б включало нові та традиційні 

загрози безпеці громадян. Це поняття має ґрунтуватися на важливості 

верховенства закону та ефективних інститутів управління, а також 

включати традиційні проблеми боротьби проти наркоторгівлі та тероризму 

та питання зростання рівня злочинності у країнах регіону та готовності до 

реагування на стихійні лиха та епідемії. 

Нове дефініювання безпеки сприятиме участі держав Західної півкулі 

у таких ключових безпекових форумах, як Меріда Мексика, 

Центральноамериканська ініціатива з регіональної безпеки (CARSI) 

Безпекова ініціатива Карибського басейну (CBSI), програма підтримки 

Колумбії шляхом реалізації Ініціативи стратегічного розвитку Колумбії 

тощо.  

Увесь спектр механізмів та ініціатив реалізації міжамериканської 

багатосторонньої взаємодії має фрагментарний та хаотичний характер. Для 

визначення її ролі у подальшому розвитку відносин між Америками 

необхідний більш конкретний розгляд найбільш впливових інституцій у 

регіоні. 

Найвідомішою та найдавнішою міжамериканською регіональною 

організацією є ОАД, якій не вдалося стати ефективною інституцією у 

жодній зі сфер, що представляє взаємний інтерес для обох Америк. Така 

дифузія влади і ресурсів не зовсім узгоджується із концепцією ОАД про 

“інституціоналізацію панамериканізму” чи її принципом “загальної 

політичної структури”, що спрямовані на утвердження “прогресивного 

бачення” у межах Західної півкулі [192, с.5]. Причини неефективності ОАД 

часто пов’язують із, насамперед, винятковою увагою латиноамериканських 

країн до політики США в регіоні, а ОАД розглядається як інструмент цієї 

політики. Однак, поряд із тим, ОАД часто виступає механізмом 

стримування асиметричності влади та гарантією невтручання США. Тим не 
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менш, важливо зазначити, що досягнення консенсусу в питанні регіональної 

політики потребує визначення ефективної ключової мультилатеральної 

інституції, тоді як сучасна міжамериканська система залишається неповною 

без централізованої організаційної структури. 

У рамках інституціоналізованого американського мультилатералізму 

існує також Саміт Америк – мультилатеральна інституція, що здійснює 

діяльність на вищому рівні. Це періодичні зустрічі демократично обраних 

очільників держав, урядів, міністрів та засідання робочих груп, ініційовані 

президентом США Б. Клінтоном в грудні 1994 р., котрі сьогодні виступають 

засобом забезпечення комунікації міжамериканських відносин. 

У той час, коли перші саміти країн Західної півкулі, проведені ОАД 

після Другої світової війни завершилися підписанням недієвих угод та 

вважаються неуспішними в плані генерації договорів про базові цінності та 

визначення ключових проблем півкулі, Саміт Америк, натомість, 

спрямований на консолідацію усіх сфер співпраці в рамках дифузійної 

міжамериканської системи, повільно вибудував власну інституційну 

структуру, незалежну від ОАД та іноді сприймається як виклик ОАД в 

контексті головної інституції міжамериканських відносин. Водночас 

діяльність Саміту зазнає критики через нездатність перетворити слова в дії 

та сприяти реалізації сотні рішень, ухвалених в процесі переговорів. Ці 

факти, що вказують на неефективність діяльності двох ключових 

інституцій, викликають серйозні сумніви у здатності мультилатералізму 

превалювати над тенденцією, характерною для Західної півкулі, що 

склалася історично – режимом, що сформувався під впливом білатералізму 

та унілатералізму США.  

У другій половині 90-х рр. Саміт Америк став найважливішим 

фактором, що сприяв реформуванню ОАД. Навіть зважаючи на серйозні 

недоліки та невдачі у діяльності, Саміт Америк загрожує ОАД подальшою 

маргіналізацією, в першу чергу через організацію самітів на найвищому 

рівні. [192, с.5]. 
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Сьогодні в наукових колах часто говорять про необхідність 

включення самітів, що поступово стають все більш інституціоналізованими 

до структур ОАД. Питання в тому, чи та система, що виникне із Самітів 

Америк, зможе подолати свої серйозні недоліки, ефективно поєднуючи сили 

таким чином, щоб інтегрувати асиметричну силу зовнішньої політики 

США. Однак, як свідчать результати останнього Саміту, що відбувся у 

квітні 2015 р. у Панамі під девізом “Процвітання із капіталом: виклики 

співробітництву між Америками”, така інтеграція відбудеться ще не скоро 

[147]. Поряд із тим, головною сенсацією цього Саміту стало зближення 

США і Куби. Ця історична подія відбулася саме у рамках 

мультилатеральної інституції, адже не могла бути реалізована на 

білатеральній основі через важливі історичні обставини. Цей факт 

наголошує на необхідності та важливості розвитку міжамериканського 

мультилатералізму. 

Участь США в самітах Америк часто зустрічала неоднозначну 

реакцію в регіоні. Хоча у Вашингтону багато сильних союзників у 

Латинській Америці, залишаються країни – традиційно на чолі з Кубою і 

Венесуелою – які менш дружньо налаштовані щодо намірів США. 

ОАД покликана сприяти континентальному миру та безпеці, 

економічному, соціальному і культурному розвитку, зміцненню 

регіональної демократії та запобіганню внутрішньорегіональним 

суперечкам. Але протягом останніх років ОАД розглядають, у першу чергу, 

як регіональний форум для міжамериканської взаємодії, що піднімає 

питання про ефективність її діяльності у мінливому регіоні. Тим не менш, 

ОАД залишається виключно регіональним форумом і чи не єдиним, що 

пропонує Вашингтону місце за столом з усіма сусідами по регіону, на 

відміну від УНАСУР і CELAC. 

Хоча організація займається питаннями безпеки та економічного 

розвитку, більша частина її діяльності полягає у заохоченні демократії 

шляхом надання допомоги у забезпеченні вільних і справедливих виборів у 
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країнах регіону. Але ОАД є бюрократичною структурою – найбільшою її 

проблемою стало фінансування. Згідно з доповіддю Дослідницької служби 

Конгресу, бюджет ОАД за 2014 р. складає 167 млн. дол., частка США 

складає 54.6 млн дол. станом на 2015 р. Поряд із тим, інші члени часто не 

сплачують своїх внесків, що призводить до дефіциту коштів в організації. 

Регіон Латинської Америки сьогодні стикається з низкою проблем, 

деякі з яких безпосередньо стосуються ОАД. Корупція продовжує 

залишатися однією з найбільших проблем регіону, зокрема в Мексиці, 

Бразилії, Аргентині, Чилі та Венесуелі. Поряд із тим, має місце розвиток 

організованої злочинності, а також країни регіону стали основними 

транзитними пунктами для наркоторгівлі. Ці питання, як і раніше є 

загрозливими для розвитку і зміцнення демократії в регіоні, і потребують 

негайного вирішення, саме в рамках ОАД та Саміту Америк. 

Співіснування ключових акторів американського мультилатералізму, 

саміту Америк та ОАД може тривати ще протягом багатьох років. Але в 

довгостроковій перспективі, питання, котрі розглядаються в ході 

переговорів та ініціативи діяльності, що стають результатами Самітів, 

можуть стати механізмом використання ресурсів та відвертання уваги від 

ОАД, котра вже зараз переживає кризу довіри. 

Керівництво ОАД повною мірою усвідомлює виклики, а також 

можливості, які несе у собі Саміт Америк. Більше того, на рівні 

генерального секретаря і більшості підрозділів Секретаріату інституції існує 

розуміння того, що необхідно створювати нові можливості для реформ, а 

також сприяти адаптації та інтеграції у ході переговорів в рамках 

організації. 

Аргументи, що висуваються проти ключової ролі ОАД, базуються на 

цікавій концепції, відповідно до якої ОАД розглядається як “політична” 

організація, котра не пристосована для виконання функціональних і 

технічних програм і проектів, які успішно здійснює Саміт Америк. Цей 

аргумент став зручним виправданням для багатьох латиноамериканських 
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урядів, оскільки він містить у собі традиційне поняття урядування в 

Західній півкулі, що здійснюється виключно урядами чи міністерствами 

закордонних справ, розділене історичними антагонізмами та конфліктом 

Північ – Південь. Спосіб урядування, що здійснюється ОАД, не обов’язково 

є таким, що бере початок від фундаментальної угоди про спільні цінності. 

Оскільки у регіональному мультилатералізмі звичним стало саме 

традиційне трактування урядування півкулі, ігноруються усі нові ідеї, які 

пропонує Саміт Америк: партнерські відносини між урядом і 

громадянським суспільством, а також технічне та функціональне 

співробітництво з питань викликів та можливостей розвитку півкулі, що 

базується на принципах фундаментальної угоди про спільні цінності та цілі. 

Важливим також є аргумент, котрий підтримують в першу чергу у 

США, про те, що ОАД просто є неефективною організацією і її слід 

радикально реформувати для того, щоб вона могла відповідати на виклики 

нової системи урядування у півкулі. Деякі із дослідників, зокрема Санчес де 

Лосада, припустили, що кращим способом адаптувати ОАД до викликів для 

півкулі могло б стати рішення на Саміті Америк про передачу усіх 

повноважень ОАД секретаріату Саміту Америк [87]. З цієї точки зору, 

співіснування двох сил у Західній півкулі у контексті розвитку 

американського мультилатералізму у довгостроковій перспективі слід 

вважати неефективним, оскільки у рамках Саміту ОАД отримає роль 

технічного секретаріату, “механізму ведення документації” та інструменту 

“інституційної пам’яті” Саміту Америк. 

Аномалія факту існування двох, по суті, конкуруючих сил у сфері 

американського мультилатералізму свідчить не лише про слабкість так 

званої міжамериканської системи, а й про внутрішній дисбаланс кожної із 

двох інституцій, що беруть участь в урядуванні регіону. Одна з них, ОАД, 

представляє традиційний підхід, базований на історичному досвіді, що, на 

жаль, не відображає реалій міжамериканських відносин останніх десятиліть. 

Інша, Саміт Америк, проводиться на найвищому рівні, але її авторитет зараз 
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перебуває під загрозою через те, що рішення існують лише документально і 

не виконуються через брак політичної волі та ресурсів. Парадоксальним є 

також той факт, що склад ОАД та Самітів Америк формують ті ж самі 

міністри з тих самих країн.  

Практика проведення нарад на вищому рівні в Америці ризикує стати 

непотрібною (у чому часто звинувачують ОАД), якщо вона не 

здійснюватиметься ефективно та не приверне увагу з боку громадськості, 

дипломатичних кіл і членів міжамериканської політичної спільноти у 

Вашингтоні [123]. 

Сьогодні роль США у діяльності ОАД дещо змінилася. З моменту 

заснування організації Сполучені Штати прагнули використовувати її для 

просування важливих економічних, політичних та безпекових цілей в 

Західній півкулі. Хоча у ХХ ст. діяльність ОАД часто відображала інтереси 

США, ця ситуація почала змінюватися протягом останнього десятиліття, 

коли країни Латинської Америки стали більш незалежними від впливів 

Вашингтону. У той час як цілі організації і її діяльність, в цілому, все ще 

узгоджуються з американською політикою щодо регіону, здатність 

Сполучених Штатів до просування своїх політичних ініціатив в ОАД значно 

знизилася, навіть при тому що США є найбільшим донором організації. 

Відповідно до Міжамериканської демократичної хартії, затвердженої 

організацією в 2001 р., ОАД відіграє важливу роль у регіоні завдяки 

посередництву в кризових ситуаціях регіону. Зокрема, члени організації 

засуджували державні перевороти в Перу і Гватемалі в 1990-х рр., а також у 

Венесуелі під час перевороту проти уряду Чавеса в 2002 р. і сприяли 

їхньому вирішенню за допомогою багатосторонньої дипломатії. Крім того, 

ОАД також була залучена до посередництва у питанні врегулювання 

перевороту в Гондурасі у 2009 р. та поновлення на посаді конституційно 

обраного уряду. Прикладом незалежності ОАД від впливів з боку США 

також стало обрання чилійського політика Хосе Мігеля Інсулзи 

Генеральним секретарем ОАД у 2005 р. (незважаючи на опір з боку 
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адміністрації Буша) та його переобрання в 2010 р. (незважаючи на 

підтримку з боку адміністрації Обами). Це переобрання також наголосило 

на впливовій позиції Венесуели у регіоні, а також тому, що Каракас 

потребував підтримки її регіональних устремлінь, що вже закріплені у 

рамках ALBA. 

Оскільки рішення ОАД почали відображати зростаючу автономію 

держав-членів, американські політики висловлюють занепокоєння з 

приводу напрямку діяльності та розвитку організації. Деякі члени Конгресу 

стверджують, що сьогодні діяльність ОАД суперечить інтересам США, і що 

Сполученим Штатам варто утриматися від фінансування інституції, поки не 

відбудуться зміни, спрямовані на забезпечення інтересів США. Інші 

стверджують, що ОАД залишається важливим форумом для розвитку 

міжамериканських відносин і політика США повинна бути спрямована на 

зміцнення організації та сприяння її ефективній діяльності. 

Обмеження, які зараз існують у міжамериканській системі, відповідно 

до підходу Блумфілда, слід поділяти на дві сфери: випадкові та структурні. 

Випадкові обмеження мультилатералізму та мультилатеральної діяльності є 

результатом процесу переговорів в рамках ОАД із урахуванням 

національних інтересів учасників. Більш серйозними є структурні 

обмеження, які є потужним імпульсом для обох Америк щодо політики, що 

є результатом конкретного історичного досвіду повної залученості США у 

всі процеси та події Західної півкулі. Оскільки представники міністерств 

закордонних справ одночасно діють як в переговорному процесі ОАД, так і 

у практиці проведення самітів, актори, що діють у півкулі, не можуть 

ефективно здійснювати мультилатералізм [32, с.162]. 

Сполученим Штатам Америки та Латинській Америці, на думку 

деяких вчених, бракує взаємної довіри. Це не дає змоги визначати спільні 

інтереси і ефективно співпрацювати. Співпраця стримується нечутливістю 

США до латиноамериканських проблем та занадто гострим реагуванням 
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Латинської Америки на потенційні проблеми в латиноамериканському 

векторі зовнішньої політики США.  

Оскільки відносна могутність Сполучених Штатів, спрямована на 

домінування у подіях регіону, була дещо скоригована зростанням 

економічної та політичної сили латиноамериканських країн і груп країн 

(наприклад, МЕРКОСУР), сьогодні для США важливо шукати спільні цілі 

та бачення співпраці, перш ніж намагатися реалізовувати нові підходи до 

мультилатералізму півкулі. Якщо США цього зробити не вдасться, то це 

стане поясненням, чому ОАД є менш ефективним інструментом здійснення 

мультилатералізму в регіоні, аніж могла б бути. 

Великі країни Латинської Америки є одночасно і ринками, що 

розвиваються, і новими світовими потугами. Тепер, коли ставлення регіону 

до США є найбільш лояльним, Вашингтон більше не може нав’язати своє 

бачення розвитку Західної півкулі. Завдання полягає в тому, щоб знайти 

нові інструментарії більш тісної співпраці між обома Америками, котрі б 

були взаємовигідними в контексті зростаючої економічної інтеграції та 

вирішення транснаціональних проблем. 

Взаємодія Сполучених Штатів із їхніми найближчими сусідами 

чинила винятковий вплив на еволюцію зовнішньої політики США і у 

важливий спосіб позначилась на американському підході до регулювання 

міжнародних відносин. І, як і у всіх інших частинах світу, у регіоні 

Латинської Америки Вашингтон вдавався до мультилатералізму як 

вигідного та ефективного механізму ведення зовнішньої політики з метою 

досягнення національних інтересів. Першою перманентною міжнародною 

організацією регіону був Панамериканський Союз, попередник Організації 

американських держав. Із того часу, як США стали членом організації, вони 

потребували переваг, наданих мультилатеральним форумом, котрі б 

сприяли задоволенню їхніх національних інтересів, зокрема це стосувалося 

питань виключення європейського впливу із регіону, легітимізації політики 
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США, доступу до латиноамериканських ринків та мобілізації ресурсів 

Західної півкулі в інтересах США. 

Водночас менш впливові країни регіону використовують 

мультилатералізм та багатосторонні інституції задля протистояння впливу 

США та їхній зовнішньополітичній поведінці у Західній півкулі. Вони 

прагнуть використовувати такі форуми, щоб зупинити ініціативи США, що 

розглядаються ними як негативні, задля юридичного закріплення принципів 

невтручання у внутрідержавну політику латиноамериканських держав, а 

також для призупинення чи припинення впливу США на регіон. 

Поряд з тим, міжамериканська взаємодія у Латинській Америці має 

альтернативи у вигляді регіональних інституцій. Протягом минулих 

десятиліть у Латинській Америці було сформовано велику кількість 

мультилатеральних форумів, організацій та інших майданчиків для 

проведення багатосторонніх переговорів. Серед них зростає кількість 

зустрічей на вищому рівні, як суто регіонального, так і ширшого значення, 

таких як Саміт Америк, іберо-американські зустрічі на вищому рівні, а 

також саміти ЄС та Латинської Америки. Відбувся також своєрідний 

марафон чотирьох самітів за участю президентів латиноамериканських 

країн в Бразилії у грудні 2008 р.: ці саміти заклали основи для Канкунського 

саміту та створення Спільноти країн Латинської Америки і Карибського 

басейну (відомої як CELAC). Саміти також були пов’язані зі створенням 

нових мультилатеральних організацій, спрямованих на скоординовану 

діяльність відповідно до договорів, що пов’язані із актуальними 

проблемами регіонального характеру. Паралельно із цими самітами діють 

також соціальні саміти, що координуються громадянським суспільством і 

неурядовими організаціями. Така незліченна кількість пропозицій, проектів, 

форумів, інституцій та організацій у регіоні відображає своєрідне 

“накладання” варіантів мультилатеральної співпраці та засвідчує 

неефективність латиноамериканського регіоналізму [168].  
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Найбільш вдалим прикладом поглибленої співпраці між країнами 

регіону є Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну 

(CELAC). Ця структура націлена на інтеграційні процеси у регіоні та 

зменшення впливу США на політичне життя та економіку 

латиноамериканських країн (тому США, Канада та європейські держави не 

залучені до діяльності організації). Президент Болівії Ево Моралес зазначив, 

що CELAC витіснить ОАД, очолювану США, із регіону. На думку багатьох 

експертів, формування CELAC може забезпечити додатковий імпульс для 

Сполучених Штатів і Канади на шляху до певного “пожвавлення” у 

діяльності ОАД та реформування цієї організації. 

Діяльність цієї інституції відображає політичне зобов’язання країн 

регіону визначити спільні інтереси регіону та створити загальний простір 

для співпраці, взаємовигідної для всіх країн Латинської Америки з метою 

зростання їхнього значення на міжнародній арені. Для забезпечення більшої 

ефективності під час форумів, що проводяться в рамках регіону, слід 

усунути або, принаймні, зменшити ідеологічний тон, характерний для 

різних зустрічей на вищому рівні, особливо тих, що стосуються загалом 

півкулі, коли піднімаються дискусії, сфокусовані на анти- та 

проімперіалістичну, а також анти- та про–глобалізаційну тематику. 

Незважаючи на це, регіональні відмінності та суб-блоки виділяються ще 

чіткіше і сприяють ще більшій поляризації. 

Створення CELAC знаменувало початок тривалого процесу 

формування сфери гармонізації та співробітництва для країн Латинської 

Америки і Карибського басейну. Однак для того, аби зробити 

латиноамериканський мультилатералізм ефективним, урядам із різними 

ідеологічними та політичними орієнтаціями,із розбіжними думками щодо 

розвитку регіону, необхідно подолати ці відмінності і побудувати 

загальнорегіональний стратегічний політичний проект розвитку. Це 

означатиме, що рішення інституцій переважатимуть над тимчасовим 

лідерством окремих країн. Звідси, навіть у контексті найрізноманітніших 



144 
 
культур і цінностей, з’являтимуться відповіді на серйозні виклики в регіоні, 

зокрема проблеми бідності та нерівності, а також безпеки і запобігання 

незаконному обігу наркотиків та організованій злочинності. 

За таких обставин сучасний латиноамериканський мультилатералізм 

не можна кваліфікувати ні як інституційну конфігурацію, що “висуває 

високі вимоги” (у розумінні Р. Кеохейна), ні як комплексний 

мультилатералізм. На практиці ця форма мультилатералізму є більш 

формальною, ніж субстантивною. 

Ця властивість фактично відображає природу латиноамериканського 

мультилатералізму. Такій версії мультилатералізму характерна 

послідовність мультилатеральних форумів та майданчиків для співпраці, 

вона не передбачає інституційного розвитку чи консолідації та традиційно 

передбачає цілу низку договорів та угод без зобов’язань чи подальшого 

підписання. Латиноамериканський мультилатералізм не передбачає 

конструювання ефективних форм регіональної інтеграції, що базувалася б 

на комплексних, плюралістичних принципах та правилах. 

На додаток до мультилатеральної стратегії сили, країни регіону також 

прагнуть обмежити вплив США шляхом створення регіональних та 

субрегіональних мультилатеральних структур, а також інтеграційних схем, 

що навмисно виключають участь США. Ця ситуація проявилася радикально 

протягом останніх років. Відповідно, сьогодні країни Латинської Америки і 

Карибського басейну успадковують мультилатеральні інституції, традиції, 

практики, які часто відображають умисне антиурядове зміщення, 

побудоване протягом років зусиллями з обмеження впливу США у регіоні. 

Тиск з боку регіональних структур є досить високим, на думку Піа 

Ріггіроцці. Йдеться про те, що ці інституції дублюють окремі питання 

компетенції ОАД. УНАСУР, наприклад, підтвердила свою ефективність як 

організація для вирішення конфліктів у регіоні (наприклад, інституційні 

кризи в Болівії в 2008 р.; Гондурасі у 2009 р.; Еквадорі у 2010 р.; Парагваї в 

2012 р., політична нестабільність у Венесуелі в 2014 р.), яка застосовує 
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інноваційні форми колективної дипломатії, що представляють Південну 

Америку в рамках Всесвітньої організації охорони здоров’я. CELAC, у свою 

чергу, залучали США в процес дипломатичної взаємодії із Кубою, 

незважаючи на протистояння цих держав. 

Ендрю Купер зауважує, що проблема ОАД на сьогодні схожа на 

проблему ООН: зростаючий скептицизм з приводу її неефективної 

діяльності. Однак, як вважає Джесіка Байрон, незважаючи на численні зміни 

в Західній півкулі і в світі, регіону потрібна інституція, котра мала б 

достатній потенціал для того, щоб об’єднати країни Західної півкулі та 

налагоджену систему механізмів для діалогу і взаємодії.  

Незважаючи на усі ці аргументи, ОАД сприяла соціально-

економічному розвитку та скороченню масштабів бідності. Заслугою ОАД 

також стало прийняття концепції багатовимірної безпеки та створення 

каналу для політичного обміну і співпраці між більш та менш розвиненими 

країнами. Регіональні проблеми, такі як торгівля наркотиками, організована 

злочинність, гуманітарні кризи та нелегальна міграція, як і раніше, 

вимагають багатосторонньої взаємодії цілої півкулі. Так само як і захист 

прав людини, для якого роль Міжамериканської комісії з прав людини має 

вирішальне значення.  

Жоден з компонентів системи ОАД не відігравав більшого значення, 

ніж Міжамериканська система захисту прав людини, яка включає в себе 

Міжамериканську комісію з прав людини і Міжамериканський суд. Цей суд 

сформував основу юриспруденції у півкулі, що сприяло ліквідації 

безкарності за порушення прав людини і запровадженню підзвітності в 

багатьох країнах регіону. Поряд з тим, комісія стала важливим 

інструментом промоції демократичного управління і поваги до прав людини 

у регіоні. Вона відіграє важливу роль у питанні моніторингу порушень прав 

людини, які супроводжували ситуації недотримання демократії, 

шахрайства, а також нелегітимності виборів. 
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За більше, ніж 50 років свого існування Міжамериканська комісія з 

прав людини зробила величезний внесок у демократію та верховенство 

права півкулі, оскільки протистояла військовим диктатурам 1970-х рр. та 

сприяла укладенню важливих багатосторонніх договорів, спрямованих 

проти практики тортур і викрадень. Вона також удосконалила систему 

індивідуальних скарг та надання допомоги новим демократичним урядам у 

забезпеченні дотримання законодавства, політики і практики відповідно до 

міжнародних стандартів. Зокрема, у рамках Комісії сформовано унікальний 

спосіб захисту прав людини шляхом здійснення візитів до країн, де 

зафіксовані порушення, а також публікування щорічних доповідей та звітів 

про стан захисту прав людини у певних країнах, що стимулює позитивні 

зміни у цій сфері. Механізмом забезпечення достовірних інтерпретацій 

зобов’язань держави відповідно до Американської конвенції про права 

людини та інших договорів є доповіді Комісії, що складаються на основі 

індивідуальних скарг громадян, що ретельно розглядаються у контексті 

конкретної держави. У той самий час, Міжамериканський суд з прав 

людини, створений в 1979 р., зарекомендував себе в першу чергу, як 

інтерпретатор змісту договорів в сфері прав людини у півкулі. Рішення 

Суду приймалися з вельми делікатних питань: зокрема, щодо зобов’язань 

держави із забезпечення відповідальності за масову жорстокість, права 

корінних жителів на землю і природні ресурси, ліквідацію дискримінації 

щодо жінок і дітей, свободи думок і об’єднань та незалежності судів та 

інших державних установ. Дійсно, Комісія та Суд сьогодні користуються 

безпрецедентною легітимністю та відносним авторитетом у 

латиноамериканських політичних і юридичних колах. 

Очевидно, що ці факти є свідченням того, що у рамках 

міжамериканської системи функціонують важливі механізми захисту прав 

людини, що чинить важливий вплив на розвиток демократії у регіоні. 

Важливо також зазначити, що завдяки цим механізмам активізувалася 

участь громадянського суспільства в міжамериканській системі. Справді, ці 
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механізми генерували утворення майданчиків для діалогу між 

громадянським суспільством і ОАД, що відкрило можливості для інституцій 

громадянського суспільства впливати на діяльність організації. Можемо 

стверджувати, що цю особливість недооцінюють у політичних колах 

Північної та Південної Америки, особливо після поширення консолідованих 

демократичних режимів так званої третьої хвилі демократизації. Цікаво, що 

ще немає аналогічних механізмів для такої участі громадянського 

суспільства у розробці нових багатосторонніх інституцій. Питання про те, 

чи виникнуть такі механізми і якої форми набудуть, є важливим у 

дослідженні розвитку майбутнього демократичного управління в Північній і 

Південній Америці. 

Важливо також відобразити роль громадянського суспільства у 

формуванні нових регіональних інституцій правозахисних організацій, що 

часто діють через транснаціональні пропагандистські мережі (ТПМ), а не 

через окремі органи державної влади. Успіхи ТПМ у сприянні більш 

ефективному захисту в галузі прав людини були досліджені у низці праць 

[172], і в багатьох з них прослідковувалося скептичне відношення ОАД та її 

органів, що займаються питаннями захисту прав людини щодо досягнень 

ТПМ. Проте, варто визнати, що для регіонального врядування загалом 

характерний “дефіцит демократії”, що проявляється у обмеженій участі 

організацій громадянського суспільства в процесі прийняття рішень та 

розробці політики на регіональному рівні. Крім того, на цьому етапі не 

визначено, яким чином існуючі ТПМ будуть адаптуватися до появи нових 

регіональних органів із мандатами в галузі захисту прав людини.  

Окрім відносно розвиненої системи захисту прав людини в Північній і 

Південній Америці, ОАД забезпечила ключову інституційну підтримку для 

захисту національного суверенітету, принципу невтручання і мирного 

врегулювання суперечок. Результатом став еквілібріум між юридичними 

принципами невтручання (що виступають на захисті латиноамериканських 

урядів) та міжнародним моніторингом прав людини і демократичних 
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практик. Пропагування демократизації в Латинській Америці сприяло 

формуванню нових підходів про захист прав людини, що тепер також 

передбачають активну участь громадянського суспільства та розширення 

прав громадян.  

Зважаючи на той факт, що США не ратифікували Американської 

конвенції з прав людини, їхня участь у діяльності Міжамериканської 

системи захисту прав людини знову ж таки засвідчує факт американського 

ексепціоналізму. Через це учасники Комісії визнали принцип “спільного 

визнання регіональних документів з прав людини” однією із своїх 

стратегічних цілей на 2011-2015 рр. Відповідно, Комісія оголосила, що буде 

фокусуватися на пропагуванні ратифікації Конвенції [96], що стало 

ключовою вимогою у світлі сучасної дискусії про майбутнє 

міжамериканської системи. Ратифікація Американської конвенції 

Сполученими Штатами засвідчила б дієвість та ефективність 

міжамериканської системи. 

У безпековій сфері багатосторонньої взаємодії між Америками слід 

акцентувати на двох основних інституціях – Центральноамериканській 

ініціативі з регіональної безпеки (CARSI) та Безпековій ініціативі 

Карибського басейну (CBSI).  

Для вирішення проблеми безпеки, що зараз є ключовим інтересом 

США, адміністрація Б. Обами прагне розвивати спільні з регіоном 

ініціативи. Однак, вдалося реалізувати це прагнення лише частково – у 

Центральній Америці, де воно набуло форми Центральноамериканської 

ініціативи з регіональної безпеки, яку було створено у 2008 р. в рамках 

ініціативи, спрямованої проти наркоторгівлі та організованої злочинності 

(відомої як Ініціатива Меріда) та отримало фінансування з боку США (варто 

наголосити, що на 2015 р. було передбачено 130 млн. дол. інвестицій). 

Поряд із залученням до взаємодії семи країн Центральної Америки, 

можливістю проведення спільних навчань та наданням технічної допомоги 

для забезпечення правоохоронних органів цих країн з метою припинення 
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незаконного обігу наркотиків, США прагнуть зміцнити потенціал урядових 

установ з метою вирішення проблем безпеки.  

За даними Державного департаменту США, діяльність 

мультилатеральних інституцій у сфері безпеки спрямована на те, щоб 

спільно із країнами регіону (в першу чергу, у Центральній Америці) 

розробити стратегію діяльності у безпековій сфері [198]. 

Інноваційною складовою ініціативи Меріда став принцип “спільної 

відповідальності”, тобто всі країни, які беруть участь в ініціативі 

(Сполучені Штати Америки, Мексика і сім країн Центральної Америки) 

сприяють вирішенню внутрішніх проблем, що стосуються торгівлі 

наркотиками та злочинності у регіоні [198]. На важливості “спільної 

відповідальності” наголосив президент Б. Обама та інші посадові особи 

адміністрації у ході зустрічей в рамках Ініціативи за участі представників 

країн Центральної Америки [134].  

Безпекова ініціатива країн Карибського басейну об’єднує Сполучені 

Штати і країни Карибського басейну для боротьби з наркоторгівлею та 

іншими транснаціональними злочинами, які загрожують регіональній 

безпеці. Ця ініціатива була сформована президентом Б. Обамою на Пятому 

Саміті Америк у квітні 2009 р. та (була) покликана поглибити 

мультилатеральну співпрацю у сфері безпеки [190]. 

 

4.3. Економічна складова латиноамериканського 

мультилатералізму США 

Сьогодні економічна складова взаємодії Сполучених Штатів із 

країнами латиноамериканського регіону характеризується зміщенням від 

підтримки лібералізації торгівлі виключно на мультилатеральній основі до 

двосторонніх форматів [61].  

Перші кроки, спрямовані на розвиток інституціоналізованого 

міжамериканського мультилатералізму в економічній сфері, були здійснені 

у ході першого саміту Америк в Майамі (у грудні 1994 р.). Було ініційовано 
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створення міжамериканської зони вільної торгівлі ФТАА (FTAA – 

англійською, ALCA – іспанською та португальською мовами) з метою 

формування торгівельно-економічної архітектури у півкулі. Делегати 

прийняли рішення про те, що до 2005 р. проект буде реалізований і 

відбудеться регіональний процес усунення бар’єрів у сфері торгівлі та 

інвестицій. De facto цей проект провалився. 

Метою ФTAA було розширення і поглиблення економічної інтеграції 

у форматі НАФТА та узгодження зовнішньоекономічної діяльністі у 

Західній півкулі, зокрема, у галузях сільського господарства, бізнесу, 

промисловості, оподаткування, торгівлі тощо. Основні принципи, на яких 

базувалася ідея ФTAA, можна узагальнити так: 

1. Економічне зростання у півкулі забезпечується шляхом ліквідації 

перешкод у торгівлі товарами і послугами. Взаємодія в цілях розвитку та 

процвітання безпосередньо пов’язана з ідеями демократії та сталого 

розвитку в Північній та Південній Америці. Внутрішній добробут та 

процвітання країн півкулі розвиватиметься внаслідок більш повної 

інтеграції у світову економіку, що можливо за умови ефективного 

функціонування приватного сектора, розвитку ефективної економічної 

політики. Вільна торгівля і прогресивна економічна інтеграція є 

передумовами підвищення рівня життя, покращення умов праці, 

підвищення рівня життя і захисту навколишнього середовища в країнах 

Західної півкулі. 

2. Ліквідація бідності та дискримінації шляхом забезпечення 

справедливості для всіх людей півкулі, доступу до якісної освіти та 

первинної медико-санітарної допомоги, викорінення крайніх меж бідності 

та неписьменності. Також акцент робиться на посиленні ролі жінок у 

політичному, соціальному та економічному житті, що необхідно для 

скорочення масштабів бідності, усунення соціальної нерівності та 

підвищення рівня демократії та сталого розвитку. 
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3. Гарантії сталого розвитку та збереження навколишнього 

природного середовища для майбутніх поколінь мають важливе значення 

для міжамериканського мультилатералізму. Всі люди і країни півкулі 

потребують здорового навколишнього середовища задля подальшого 

економічного процвітання і соціального прогресу. Міжамериканська 

взаємодія сприятиме зміцненню потенціалу країн для запобігання 

забрудненню навколишнього середовища, захисту екосистеми, 

раціонального використанню природніх ресурсів, а також заохоченню 

чистого і ефективного використання енергії. 

Переговори щодо створення структури, що могла б стати найбільшою 

зоною вільної торгівлі у світі – ФТАА, не мали успішних результатів. 

Бразилія та Аргентина вбачали в цій інституції загрозу для розвитку 

регіональних організацій. Крім того, поміж латиноамериканськими 

державами існували розбіжності з питань економічної взаємодії із США. 

Зокрема, під час четвертого саміту Америк, що відбувся в Аргентині в 2005 

р., мала місце суперечка між групою країн, що підтримували позицію 

Мексики щодо підписання декларації про створення зони вільної торгівлі в 

Північній і Південній Америці і країн, які, на чолі з Бразилією і 

Венесуелою, виступили проти цієї ініціативи. Це розділення 

продемонструвало значне ідеологічне розходження між політичним 

керівництвом двох груп країн. В цілому, слід зауважити, що проект ФТАА 

не вдалося втілити в першу чергу через те, що не було підтримки з боку 

ключових гравців Латинської Америки і Карибського басейну. І, нарешті, ця 

ініціатива не була реалізована ще й тому, що зовнішня політика США 

зазнала переорієнтації в бік Афганістану та Іраку [77, с.219]. 

Формування зони вільної торгівлі у регіоні розглядається урядами, 

представниками бізнесу та міжнародних агентств окремих країн регіону як 

унікальна можливість збагачення та формування ринкової системи Західної 

півкулі. Лібералізація ринку передбачає також і політичні наслідки, адже 

індукована та формалізована стандартизація транскордонної торгівлі та 
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економічної політики означає, що запровадження реформ і дотримання 

норм та правил відбуватимуться всередині держав, тому їх буде важко 

контролювати. По-друге, спільний торговельний режим сприяє гармонізації 

в інших сферах суспільної політики. По-третє, інтенсифікація торгівлі та 

інвестиційної діяльності передбачає зростання асиметричної 

взаємозалежності, посилення важелів впливу США на країн-партнерів у 

конкретних галузях політики, як у питаннях двосторонніх відносин, так і в 

рамках довгострокових внутрішніх реформ. 

Сьогодні міжамериканський мультилатералізм у економічній сфері 

підтвердив свою неефективність, натомість свою дієвість затверджують 

білатеральні зони вільної торгівлі. США вже уклали низку торговельних 

угод із країнами Західної півкулі: 

• Канада і Мексика (в рамках угоди про вільну торгівлю в Північній 

Америці (НАФТА), 1994 р.); 

• Чилі (2004 р.); 

• Коста-Рика, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас, Нікарагуа (в рамках угоди про вільну торгівлю в Центральній 

Америці (CAFTA), 2006 р.); 

• Перу (2009 р.); 

• Панама (2011 р.); і 

• Колумбія (2012 р.). 

Зони вільної торгівлі, частіше за все, утворюються тоді, коли актори 

вважають, що вигіднішим є підписання, ніж непідписання такої угоди. Ці 

переваги відображають бажану структуру торгівлі, що залежить від рівня 

розвитку держав та внутрішніх економічних суб’єктів. Члени МЕРКОСУР 

прагнуть розвивати торговельні відносини Отже, щоб полегшити вихід 

своїх сировинних товарів на ринок та захистити малорозвинуті галузі 

економіки. США потребують такої взаємодії у економіці, яка б сприяла 

максимізації експорту капіталомістких товарів та давала б змогу 

дотримуватися політики ізоляціонізму в окремих секторах економіки. 
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У своїй зовнішньоекономічній діяльності США застосовують 

стратегію конкурентної лібералізації [180], відповідно до якої сформована 

зона вільної торгівлі є “золотим стандартом” для торгівлі між партнерами, а 

країни, що не є учасниками ЗВТ, прагнуть до неї приєднатися задля того, 

щоб не втрачати власні ресурси. Глобальна економічна система формується 

шляхом розширення зони вільної торгівлі.  

Вигоди відіграють ключову роль і у контексті асиметричних владних 

відносин сприяють тому, що країни приєднуються до механізмів 

регіональної інтеграції, зокрема до ЗВТ. Однак на цей процес негативний 

вплив чинить доступність альтернативних ринків, а також прагнення 

домінуючої сили розвивати чи розширювати ЗВТ відповідно до її інтересів.  

США реалізують конкурентну лібералізацію шляхом проведення 

мультилатеральних та білатеральних переговорів. Як проголосив на 

засіданні Сенату у 2004 р. Ален Джонстон: “Якщо інші країни готові 

відкрити для нас свої ринки на наших умовах, Америка буде їх партнером. 

Якщо ні, або ж намагатимуться висувати свої умови, то Сполучені Штати 

співпрацюватимуть із тими країнами, які готові до цього [101]. 

Білатеральні та мультилатеральні зони вільної торгівлі між США та 

країнами Західної півкулі – зокрема, із Чилі; Центральноамериканська зона 

вільної торгівлі (CAFTA), що тепер також включає Домініканську 

республіку та ін. – формують противагу до зон вільної торгівлі, що були 

підписані із іншими акторами міжнародних відносин.  

Мультилатералізм США у регіоні можемо умовно поділити на дві 

групи у контексті економіки. З одного боку, в основному в басейні 

Карибського басейну і на узбережжі Тихого океану в Південній Америці є 

11 країн регіону, які уклали угоди про вільну торгівлю зі Сполученими 

Штатами: Чилі, Колумбія, Мексика, Перу і країни-члени Тихоокеанського 

альянсу, що був утворений в 2011 р. з метою розвитку відкритих ринків та 

ефективної економічної політики із країнами Азії. Друга група – країни 

Атлантичного узбережжя, які займають більш протекціоністську позицію та 
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формують блок МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і 

Венесуела.  

Не реалізований проект ФТАА був спрямований на створення 

міжнародної ситуації, за якої зростає конкурентоспроможність корпорацій, 

що базуються в США (за взірцем НАФТА). Така ситуація забезпечує 

американським корпораціям легкий перетин кордону, відсутність 

бюрократичної тяганини та політичної невизначеності, доступ до правових 

механізмів, з допомогою яких діє правова система США.  

Економічна взаємодія США з іншими членами НАФТА відіграє 

більше значення, аніж звичайний тристоронній формат співпраці, адже 

завдяки НАФТА США також вдалося налагодити торгівельну взаємодію з 

рештою світу. У 2014 р. Канада стала провідним ринком для експорту 

США, у той час як Мексика займає друге місце [195]. 

У грудні 2012 р. Канада і Мексика брали участь у переговорах про 

створення зони вільної торгівлі між 12 країнами в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні. США були активним учасником переговорів і 

стали однією з перших країн, які приєдналися до Транс-Тихоокеанського 

стратегічного економічного партнерства, що передбачає усунення тарифних 

та нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами, послугами, та у галузі 

сільського господарства, прямих іноземних інвестицій та інших видів 

економічної діяльності.  

Шляхом співпраці із цією інституцією за посередництвом НАФТА, 

Сполучені Штати налагодили білатеральний формат переговорів із 

країнами, з якими вони не мають ЗВТ – Бруней, Малайзія, Нова Зеландія, 

В’єтнам і Японія. 

Збільшення кількості регіональних торговельних угод в усьому світі, 

поряд із зростаючою присутністю Китаю в Латинській Америці, 

безпосередньо пов’язане із взаємодією між НАФТА та ініціативою Транс-

Тихоокеанського співробітництва. Деякі експерти в сфері торговельної 

політики стверджують, що поглиблення економічних відносин з Канадою і 
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Мексикою матиме позитивне значення для США. Поряд із економічними 

наслідками, поглиблення торговельних та інвестиційних зв’язків сприятиме 

позитивним зрушенням у сфері корпоративного управління, трудових прав 

населення, охорони довкілля та демократичного урядування [187, с.30-32]. 

Деякі експерти наголошують на важливості північноамериканської 

торгівлі та стверджують, що урядам трьох країн варто сприяти співпраці та 

вкладати більше ресурсів у покращення прикордонної інфраструктури [204, 

с.37-38]. Сполучені Штати і Мексика визнали необхідність зміцнити 

співпрацю та зробити білатеральні економічні відносини пріоритетними 

[155]. 

Інші експерти вбачають вирішення економічних проблем регіону у 

підвищенні конкурентоспроможності промисловості 

північноамериканських країн, зокрема шляхом розширення 

міжамериканської інтеграції та співробітництва. Також мають місце ідеї 

створення митного союзу в Північній Америці за взірцем Європейського 

Союзу, із спільним зовнішнім тарифом, що сприяв би полегшенню процесу 

торгівлі і поглибленню інтеграції Північної Америки та загальним підходом 

до вирішення питань міграції [141, с.182]. Звичайно ж, дуже малоймовірним 

є те, що Конгрес США не погодиться схвалити участь у такому форматі 

мультилатеральної чи білатеральної взаємодії, про ще вже зазначалося у 

дисертаційному дослідженні. 

Для стимулювання зростання обсягів торгівлі та розвитку нових 

інноваційних способів ведення економічної співпраці США ініціювали 

підписання угоди про вільну торгівлю з Домініканською Республікою і 

п’ятьма країнами Центральної Америки (CAFTA). В рамках ініціативи 

країни співпрацюють із інституціями-донорами, серед яких – урядові 

установи США, міжнародні інституції, корпорації та неурядові організації. 

Діяльність ініціативи спрямована на сприяння економічному зростанню та 

лібералізації торгівлі, а також на скорочення масштабів бідності.  
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У зв’язку з близькістю країн Центральної Америки і Карибського 

басейну, цей регіон із Сполученими Штатами пов’язують тісні, іноді 

суперечливі зв’язки впродовж багатьох років. Для цих країн Сполучені 

Штати завжди були домінуючою силою на ринку, а також основним 

джерелом інвестицій і двосторонньої взаємодії у всіх сферах. 

Роберт Зеллік, президент Світового банку (2007-2012 рр.) зазначив, 

що “CAFTA сформує нову економічну можливість, що сприятиме розвитку 

демократичної співдружності у півкулі. Це дасть змогу усунути тарифи, 

забезпечити відкриті ринки, сприяти прозорості та утвердженню 

найсучасніших правил торгівлі”.  

Важливо детальніше зупинитися на розгляді ефективності 

білатеральних зон вільної торгівлі США із Чилі, Перу, Панамою та 

Колумбією, оскільки мультилатеральний формат не може якісно вирішити 

економічні проблеми США та країн регіону. 

Зокрема, після набрання чинності угоди про вільну торгівлю між 

США та Чилі у 2004 р., 80 відсотків споживчих та виробничих товарів, що 

експортувались до Чилі, відразу ж стали безмитними. Тарифи на інші 

продукти вже були ліквідовані станом на 1 січня 2015 р., однак для 

безтарифного проходження кордону продукція повинна відповідати 

визначеним правилам. 

Зона вільної торгівлі також сприяє доступу американських 

постачальників на ринок послуг та гарантує захист інвесторів США і 

американських авторських прав, товарних знаків і патентів, зареєстрованих 

у Чилі.  

Відкрита економіка і сильні демократичні інститути Чилі роблять цю 

державу однією з найстабільніших для ведення бізнесу в регіоні. Експорт 

США до Чилі зріс із 2.7 мільярдів дол. в 2003 р. до 16.6 мільярдів дол. в 

2014 р. [191]. 

Сполучені Штати і Перу підписали угоду про вільну торгівлю 1 

лютого 2009 р., що усуває тарифи і бар’єри для американських компаній, 
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забезпечує правову основу для інвесторів і сприяє захисту інтелектуальної 

власності, трудових прав працівників і навколишнього середовища. Це 

перша угода між країнами півкулі, що включає новаторські положення, які 

стосуються захисту навколишнього середовища і трудових прав. Загальний 

обсяг торгівлі між країнами зріс майже вдвічі від близько 9 млрд дол. у 2009 

р. до більше 16 млрд дол. в 2013 р. 

З’явились нові можливості для американських фермерів, а також 

збільшився експорт сільськогосподарської продукції США до Перу. Більше 

двох третин обсягу експорту сільськогосподарської продукції США стали 

безмитними відразу після того, як угода набрала чинності.  

У сфері захисту навколишнього середовища угода зобов’язує сторони 

ефективно дотримуватись внутрішніх екологічних законів. Договір включає 

новаторський додаток з питань вирішення екологічних та економічних 

наслідків незаконного вирубування лісів та торгівлі дикими тваринами.  

Угода сформувала нормативно-правову базу для забезпечення 

діяльності американських інвесторів, що працюють в Перу. Всі форми 

інвестицій охороняються відповідно до положень Угоди [148]. 

Угода про формування зони вільної торгівлі між США та Панамою 

набула чинності 31 жовтня 2012 р. і забезпечує усунення тарифів і бар’єрів 

для США, у тому числі для фінансових послуг. Вона також стосується 

митної адміністрації та спрощення процедури торгівлі, державних 

закупівель, інвестицій, телекомунікацій, електронної комерції, захисту прав 

інтелектуальної власності, охорони праці та навколишнього середовища. 

Панама ініціювала формування окремої зони вільної торгівлі із США, 

оминаючи формат CAFTA з метою максимізації свого економічного 

потенціалу [199, с.1]. Ще однією унікальною особливістю переговорів щодо 

цієї ЗВТ було визначення статусу Панамського каналу як незалежної 

юридичної особи. 

Білатеральна угода між США та Колумбією набула чинності 15 травня 

2012 р. та була спрямована на усунення тарифів та інші бар’єрів у торгівлі 
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товарами і послугами. Бізнесові кола США в цілому підтримують ЗВТ з 

Колумбією, вбачаючи у цій угоді можливість збільшити експорт США в 

Колумбії.  

Загалом, усі білатеральні угоди сприяють розвитку ефективних 

економічних відносин та частково заміщують недієвість мультилатеральних 

організацій за участю США. 

Незважаючи на те, що більшість країн регіону вже не можуть 

вважатися країнами третього світу та диверсифікують свої 

зовнішньоекономічні відносини, ситуація в регіоні стає все більш 

сприятливою для Сполучених Штатів. Завершення т.зв. “сировинного буму” 

сприяло різкому уповільненню економічного зростання країн регіону. 

Обсяги експорту країн Латинської Америки в Китай впали. Щоб відновити 

процес швидкого економічного зростання, необхідне підвищення 

продуктивності праці, покращення інфраструктури і долучення до 

глобальної системи ціноутворення. Торгівля та інвестиції із Сполучених 

Штатів можуть відіграти вагому роль у цьому процесі. Крім того, США 

сприяють обміну технологіями, організації освітніх обмінів та наданню 

технічних консультацій у країнах регіону. Однак, мультилатералізм у 

економічній сфері слід визначити менш ефективним, аніж білатеральну 

співпрацю чи співпрацю у рамках формування зон вільної торгівлі. 

 

Висновки до розділу 4 

У історичній ретроспективі латиноамериканський вектор зовнішньої 

політики США зазнавав змін залежно від ситуації на міжнародній арені та 

всередині держави. Сьогодні політика США щодо регіону більше не може 

базуватися на твердженні, що Сполучені Штати є найважливішим, 

ключовим гравцем в Латинській Америці. Такі зміни, значною мірою, 

відображають позитивні зрушення всередині самої Латинської Америки: у 

регіоні відбулися суттєві трансформації у політичній сфері. 
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Сполучені Штати, як впливовий гравець у регіоні, сприяють 

прогресивному розвитку Латинської Америки, однак міжамериканський 

мультилатералізм потребує нових механізмів реалізації. Зокрема, на 

сучасному етапі мультилатералізм США у регіоні полягає не стільки у 

підтримці  status quo економічних, політичних і соціальних відносин між 

Америки, скільки у заохоченні здійснення реформ та прогресу країн 

регіону. 

Сьогодні латиноамериканський вектор зовнішньої політики США 

визначають три геополітичних інтереси: економічний, “моральний” та 

інтерес безпеки. Очевидно, що вони визначатимуть і майбутні відносини 

між двома Америками та перспективи розвитку міжамериканського 

мультилатералізму. 

На сучасному етапі розвитку міжамериканських відносин відбулися 

чотири важливі зміни у відносинах між двома Америками, які передбачають 

утвердження нового етапу розвитку мультилатералізму: по-перше, 

проблеми, із якими зіткнулися Сполучені Штати та інші країни Західної 

півкулі, стали настільки складними і глибоко транснаціональними, що їх не 

можуть вирішити окремо взяті країни, по-друге, відбувається активна 

диверсифікація міжнародних економічних відносин країн регіону, а також 

політичної та дипломатичної взаємодії. 

Через минулу практику унілатералізму та інтервенцій США багато 

латиноамериканських політиків і дипломатів рефлекторно виступають 

проти активного залучення США до регіональних структур. Однак, 

майбутній розвиток мультилатералізму із країнами Латинської Америки для 

Сполучених Штатів стане можливістю налагодження взаємовигідних 

партнерських відносин, які сприятимуть подальшому розвитку та 

демократизації регіону. 

Економічні інтереси і політична стабільність будуть, як і раніше, 

визначати розвиток багатосторонньої взаємодії США у Латинській Америці. 

Якщо у першій половині XX ст. переважав політичний тиск з боку США і 
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навіть військові інтервенції в регіоні, то сьогодні простежується більш 

м’який геоекономічний вплив під демократичними гаслами гуманітарної 

допомоги та розвитку партнерських відносин. США акцентують увагу на 

формуванні конструктивних відносин із Латинською Америкою в 

економічній та політичній сферах – цьому покликані служити регіональні 

інтеграційні структури та інституції. 

У Західній півкулі мультилатералізм у політико-безпековій сфері є 

дисфункціональним, що виражається у співіснуванні величезної кількості 

інституцій, форумів та ініціатив, яку часто називають міжамериканською 

системою. Ядро цієї системи формують три основні міжамериканські 

мультилатеральні установи: Організація американських держав (ОАД), 

Саміт Америк та Міжамериканський банк розвитку (МБР). 

Президент Б. Обама прагне зміцнити партнерську взаємодію 

Сполучених Штатів з державами Західної півкулі шляхом розширення 

спільної системи безпеки і створення більш безпечного, розвиненого та 

соціально інклюзивного супсільства для громадян регіону. Ці питання 

сприяють участі держав Західної півкулі у таких ключових безпекових 

форумах, як Центральноамериканська ініціатива з регіональної безпеки 

(CARSI) та Безпекова ініціатива Карибського басейну (CBSI). 

ОАД покликана сприяти континентальному миру і безпеці, зміцненню 

регіональної демократії, запобіганню внутрішньорегіональним суперечкам і 

забезпеченню економічного, соціального і культурного розвитку. Але 

протягом останніх років ОАД розглядають як регіональний форум для 

міжамериканської взаємодії, що піднімає питання про актуальність її 

діяльності у динамічному регіоні. Поряд з тим, діє Саміт Америк, що 

певною мірою співіснує із ОАД і дублює її функції. Аргументи, що 

висуваються проти ключової ролі ОАД, базуються на цікавій концепції, 

відповідно до якої ОАД розглядається як “політична” організація, котра не 

пристосована для виконання функціональних і технічних програм і 

проектів, які успішно здійснює Саміт Америк. 
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Аномалія факту існування двох, по суті, конкуруючих сил у сфері 

американського мультилатералізму свідчить не лише про слабкість так 

званої міжамериканської системи, а й про внутрішній дисбаланс кожної із 

двох інституцій, що беруть участь в урядуванні регіону. 

Сьогодні роль США у діяльності ОАД дещо змінилася. З моменту 

заснування організації, Сполучені Штати прагнули використовувати ОАД 

для просування важливих економічних, політичних і безпекових цілей в 

Західній півкулі. Хоча у ХХ ст. діяльність ОАД часто відображала інтереси 

США, ця ситуація почала змінюватися протягом останнього десятиліття, 

коли країни Латинської Америки стали більш незалежними від впливів 

Вашингтону. 

Оскільки відносна могутність Сполучених Штатів, спрямована на 

домінування у подіях регіону, була дещо скоригована зростанням 

економічної та політичної сили латиноамериканських країн і груп країн 

(наприклад, МЕРКОСУР), сьогодні для США важливо шукати спільні цілі 

та бачення співпраці, перш ніж намагатися реалізовувати нові підходи до 

мультилатералізму у Західній півкулі. 

У той самий час менш впливові країни регіону використовують 

мультилатералізм та багатосторонні інституції для протистояння впливу 

США та їхній зовнішньополітичній поведінці у Західній півкулі. Вони 

прагнуть використовувати такі форуми, щоб зупинити ініціативи США, що 

розглядаються ними як негативні та для юридичного закріплення принципів 

невтручання у внутрідержавну політику держав та рівності національних 

держав. 

Економічна ж складова взаємодії Сполучених Штатів із країнами 

латиноамериканського регіону сьогодні характеризується зміщенням від 

підтримки лібералізації торгівлі виключно на мультилатеральній основі до 

двосторонніх форматів. Після невдалої реалізації проекту ФТАА США 

спрямовують зусилля на формування білатеральних зон вільної торгівлі із 

країнами та утвореннями регіону. США вже уклали низку торговельних 
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угод із країнами Західної півкулі: Канада і Мексика (в рамках угоди про 

вільну торгівлю в Північній Америці (НАФТА), 1994 р.), Чилі (2004 р.), 

Коста-Ріка, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 

Нікарагуа (в рамках угоди про вільну торгівлю в Центральній Америці 

(CAFTA), 2006 р.); Перу (2009 р.); Панама (2011 р.) і Колумбія (2012 р.). 

Мультилатералізм США у регіоні можемо умовно поділити на дві 

групи у контексті економіки. З одного боку, в басейні Карибського басейну 

і на узбережжі Тихого океану в Південній Америці є 11 країн регіону, які 

уклали угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами: Чилі, 

Колумбія, Мексика, Перу і країни-члени Тихоокеанського альянсу, що був 

утворений в 2011 р. з метою розвитку відкритих ринків та ефективної 

економічної співпраці з азійськими країнами. Друга група – країни 

Атлантичного узбережжя, які займають більш протекціоністську позицію та 

формують блок МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і 

Венесуела. 

Отож, можемо стверджувати про те, що у політичному контексті 

США вигідніше співпрацювати із країнами регіону у рамках таких ініціатив 

як ОАД, Саміт Америк і МБР. Однак, питання ефективності діяльності цих 

інституцій все-таки є суперечливим. Щодо економічного аспекту співпраці 

– то мультилатеральний підхід є дієвим лише фрагментарно, тобто 

взаємодію США із країнами CAFTA можна вважати досить успішною поряд 

із білатеральними зонами вільної торгівлі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Явище мультилатералізму у сучасних міжнародних відносинах є 

малодослідженим, особливо у вітчизняній політичній науці. Водночас, на 

питанні мультилатералізму зосереджено увагу наукових кіл США та 

Європи, що дає змогу визначити його актуальність у сучасній міжнародно-

політичній практиці та обґрунтувати необхідність вивчення у сучасній 

українській політології та теорії міжнародних відносин. 

Здійснене в дисертаційній роботі дослідження мультилатералізму 

США у Латинській Америці дає змогу зробити наступні висновки: 

1. Явище мультилатералізму досліджується у рамках політичної 

науки як важливий елемент сучасних міжнародних відносин та ключовий 

елемент міжамериканських інтеграційних процесів. 

Протягом минулих століть мультилатералізм у науковому дискурсі 

розглядався як міжнародне управління, сформоване більшістю акторів 

міжнародних відносин, і його головним принципом була опозиція до 

білатералізму та імперіалізму. Тобто, першочерговим завданням 

багатостороннього формату взаємодії стало врегулювання міжнародних 

відносин на рівних для усіх учасників умовах, що з огляду на поглиблення 

взаємозалежності у світі має істотне значення для сучасної теорії та 

практики міжнародних відносин. 

Слід вказати на складність визначення закономірностей розвитку 

мультилатералізму з огляду на зростання взаємозалежності у міжнародних 

відносинах. Мультилатералізм став найбільш легітимною формою взаємодії 

у ХХ ст., оскільки адаптувався у міжнародних відносинах. Він є одночасно 

як інклюзивним (як у випадку з ООН), так і ексклюзивним (як у випадку 

НАТО) інструментом реалізації міжнародних відносин. 

Доречно також наголосити на важливості (ре)концептуалізації 

багатосторонніх форматів взаємодії міжнародних акторів з урахуванням 
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досвіду асиметричних зв’язків на прикладі США – держави Латинської 

Америки. 

Всупереч більшості теорій міжнародних відносин, мультилатералізм 

може одночасно бути ефективним та неефективним, якщо його реалізують в 

декількох вимірах політичного простору.  

Мультилатералізм трактують по-різному представники 

інституціоналізму, неореалізму, конструктивізму, неофункціоналізму, 

критицизму, наголошуючи при цьому на важливості окремих аспектів 

мультилатералізму. Відтак маємо кілька класифікацій мультилатералізму. 

Одним із найбільш чітких є поділ на інституціоналізований, 

кристалізований та неформалізований мультилатералізм. Відповідно до 

іншої класифікації, мультилатералізм поділяють на формальний та 

неформальний. Крім того, багатостороння взаємодія буває утилітарною, 

інструментальною, дисфункційною тощо. 

Зважаючи на плюралізм підходів до теоретичного осмислення 

мультилатералізму, можемо стверджувати про їхню фрагментарність та 

поверхневість. Одним із завдань дослідження є систематизація вже 

отриманих знань, однак ця проблематика у ширшому розумінні потребує 

додаткового розгляду, адже основний акцент у роботі робиться на вивчення 

особливостей мультилатералізму США, зокрема у латиноамериканському 

регіоні. 

Проблематика дисертаційного дослідження актуалізує потенціал 

української політичної науки й практики, оскільки вказує на переваги 

використання мультилатералізму при втіленні національних пріоритетів 

України в сучасних умовах протистояння з Російською Федерацією. 

2. У дисертаційному дослідженні концептуалізовано явище 

мультилатералізму в міжнародних відносинах як сукупність довготривалих 

формалізованих (іноді неформалізованих) принципів і правил взаємодії між 

трьома або більшою кількістю акторів, що трансформують їхню поведінку в 

міжнародному середовищі. 
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Важливо акцентувати на тому, що термін мультилатералізм позначає 

не лише багатосторонню співпрацю, а радше характеризує багатосторонню 

взаємодію (що крім співпраці передбачає також суперництво між акторами). 

Представники академічної спільноти намагаються подати вузьке 

уніфіковане трактування терміну й вичерпну дефініцію мультилатералізму, 

котра б у майбутньому застосовувалася у політології та теорії міжнародних 

відносин. Однак, можемо стверджувати, що єдина дефініція поняття не 

зможе стати всеохопною та включити усі аспекти цього феномену.  

Зважаючи на попередні пропозиції таких дефініцій, зокрема, 

визначення Дж.Раггі, котрий наголошував на нормативному аспекті 

мультилатералізму, та Р.Кеохейна, котрий вказував на кількісний та 

функціональний контексти багатосторонньої взаємодії, ми пропонуємо 

трактування мультилатералізму як взаємодії (йдеться і про співпрацю, і про 

суперництво) у багатосторонньому форматі за участі трьох і більше акторів 

міжнародних відносин (насамперед, держав та міжнародних організацій) у 

різних сферах (політико-безпекова, економічна, вирішення проблем 

людства тощо). Ця дефініція чітко акцентує на відмінностях, що 

відрізняють багатосторонню взаємодію мультилатералізму від відносин 

ad hoc. 

Слід вказати також на відмінності між власне мультилатералізмом та 

мультилатеральним (багатостороннім): “мультилатералізм” на противагу до 

“багатосторонності”, є уявленням про те, що діяльність має базуватися на 

універсальній (або принаймні мультилатеральній) основі.  

Отже, мультилатералізм, до певної міри, є теоретичним 

обґрунтуванням розвитку багатосторонньої взаємодії та співпраці. Він 

поєднує в собі нормативні принципи, пропаганду та екзистенційні 

переконання. Термін “багатосторонність” не визначає конкретної низки 

країн, а передбачає наявність багатьох “акторів”, кількість котрих не 

уточнюється і може бути довільною. Усі мультилатеральні заходи та 
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діяльність держав містять елемент співпраці, однак не всі види співпраці є 

мультилатеральними. 

Визначено, що іманентні вимоги мультилатералізму передбачають 

обов’язкову наявність трьох складових: необхідності дотримання правил; 

відкритості між сторонами; добровільної інституціоналізації відносин. Ці 

три складові є ключовими у процесі дефініювання мультилатералізму та 

вказують на особливості, що відрізняють багатосторонній формат взаємодії 

від інших форм взаємодії. 

3. У дисертаційній роботі з’ясовано відмінності між глобальним та 

регіональним вимірами мультилатералізму. Підтверджено, що 

багатостороння взаємодія може розглядатися на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях на прикладі окремої держави. 

Зокрема встановлено, що мультилатералізм на глобальному рівні 

ототожнюється, насамперед, із діяльністю у рамках ООН. Він, загалом, не 

задовольняє вимог продуктивного розв’язання глобальних проблем, 

оскільки неефективність діяльності організації полягає не лише у 

відсутності механізмів примусу, а й у нездатності членів Ради Безпеки 

виробити спільну позицію з актуальних питань. 

Варто вказати також на два додаткових елементи, що посилюють 

неефективність глобального мультилатералізму – відкритий і 

загальнодоступний характер багатосторонніх переговорів та зростаючу 

залученість неурядових організацій. Вони пов’язані з ризиками популізму і 

відтак не сприяють ефективності переговорного процесу. Більше того, 

мультилатералізм у глобальному його трактуванні передбачає більше 

риторики, аніж активних дій. 

Із перспектив могутніх акторів, зокрема США, глобальний 

мультилатералізм розглядається як неефективний засіб реалізації їхньої 

зовнішньої політики, що сприяло формуванню різних підходів щодо 

мультилатералізму з боку окремих держав. 
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Загалом, між регіональними підходами щодо мультилатералізму 

існують незначні відмінності, що відрізняють китайську багатосторонню 

взаємодію від європейської (британська, німецька, французька), російської 

чи американської. Усі регіональні відмінності у трактуванні 

мультилатералізму свідчать про те, що багатостороння взаємодія здатна 

трансформуватися та адаптуватися до мінливої політичної реальності.  

Інструменталізація мультилатералізму на регіональному рівні має 

важливіше значення, зумовлюючи, зокрема, розвиток американського 

мультилатералізму, спрямованого на реалізацію національних інтересів 

США через багатосторонню взаємодію з іншими акторами у різних регіонах 

світу. Оскільки глобальний мультилатералізм не став ефективним 

інструментом реалізації зовнішньої політики США, це сприяло тому, що 

Вашингтон прагнув відшукати альтернативні та вигідні механізми 

багатосторонньої взаємодії. 

4. Розуміння мультилатералізму як багатосторонньої взаємодії між 

акторами чи групами акторів, в тому числі міжнародними організаціями, 

передбачає не лише співпрацю, а й елементи конкурентних відносин. В 

цьому полягає комплексність цього поняття, оскільки воно позначає не 

просто багатосторонню співпрацю (яку часто помилково співвідносять із 

мультилатералізмом), а багатосторонню взаємодію між акторами. 

Емпіричним підтвердженням ефективності реалізації мультилатералізму з 

боку окремих держав є мультилатералізм США. 

У наукових колах існує кілька підходів до розгляду 

мультилатералізму США. Перший полягає у тому, що США не 

використовують багатосторонню взаємодію, натомість послуговуючись 

унілатеральними заходами. З іншого боку, виправданим є твердження про 

те, що у сфері зовнішньої політики США залежно від внутрідержавної та 

міжнародної ситуації змінюються мультилатеральний та унілатеральний 

підходи. Однак ми твердимо про гібридну форму здійснення зовнішньої 

політики США – націоналістичний мультилатералізм – амальгамію 
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мультилатералізму та унілатералізму, що властивий лише США та визначає 

їхню зовнішньополітичну поведінку, зокрема у латиноамериканському 

регіоні. 

Важливо також наголосити на “американській винятковості” 

(ексепціоналізмі), що пояснює політичну невідповідність, згідно з якою 

США користуються привілейованим положенням на міжнародній арені. 

Як вже наголошувалося, існують численні підходи щодо визначення 

ролі Сполучених Штатів у світовій політиці. Хоча США залишаються 

військовою надпотугою, їм необхідна співпраця з іншими державами з 

метою забезпечення ефективної протидії міжнародному тероризму. Поряд із 

тим, що Сполучені Штати є однією з провідних економік світу, вони істотно 

залежать від постійного припливу капіталу з-за кордону, щоб збалансувати 

величезний торговельний дефіцит. Такі парадокси американської 

могутності чітко простежуються у її зовнішній політиці, адже були періоди 

і прихильності до мультилатералізму, і дотримання унілатералізму, і навіть 

активного прагнення ізоляціонізму. 

Мультилатералізм є тим інструментом США, з допомогою якого вони 

реалізують власний інтерес на глобальному рівні, при цьому не даючи 

змоги іншим акторам обмежувати їхню зовнішньополітичну поведінку. 

Очевидно, що США не погоджуються на участь у багатосторонніх 

механізмах на зразок ЄС через те, що такі інституції передбачають 

делегування частини свого суверенітету наддержавним структурам.  

Особливо важливо наголосити на особливостях реалізації 

мультилатералізму в Латинській Америці за участю або без участі США, що 

вказують на прагнення окремих розвинених держав регіону до поширення у 

ньому власного впливу та зменшення впливу США, за умов збереження 

тісних відносин з ними, як із ключовим партнером. 

5. У дисертації викладена еволюція мультилатералізму США у 

Латинській Америці. Міжамериканський мультилатералізм має 

довготривалу історію, що бере свій початок ще із ХІХ ст., коли 
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латиноамериканські держави здобули незалежність від Іспанії та Португалії. 

Важливу роль у формуванні основ мультилатералізму США у Латинській 

Америці відіграла доктрина Монро, котра задекларувала присутність цієї 

країни у регіоні та сприяла пошуку форматів та інструментів взаємодії між 

Америками, однак не стала ключовим аспектом мультилатералізму США у 

Латинській Америці. 

Шляхом систематизації взаємодії між США та державами Латинської 

Америки визначено низку етапів розвитку міжамериканської 

багатосторонньої взаємодії:  

Перший етап (1880–1914 рр.) – становлення міжамериканського 

діалогу, зокрема через проведення конференцій з економічних питань та 

пошук спільної американської позиції (на противагу європейській) на 

міжнародній арені та закладення основи для подальшої міжамериканської 

взаємодії. Реалізація мультилатералізму у форматі конференцій стала 

засобом контролю за політикою Вашингтону у регіоні. Обговорювалися 

питання арбітражу, мирного регулювання відносин в межах півкулі, 

торгівлі, контролю над озброєнням, а також проблеми надмірного 

втручання одних держав у справи інших. Конкретні досягнення більшості з 

цих конференцій були незначними. Перший етап міжамериканської 

взаємодії слід вважати фрагментарним та неефективним. Він заклав основи 

для подальшої співпраці, однак чергувався із білатеральним та 

унілатеральним підходом до регіону. 

Другий етап (1914–1945 рр.) – інституціоналізація міжамериканського 

мультилатералізму з урахуванням безпекових пріоритетів Західної півкулі. 

Варто наголосити на тому, що до початку Першої світової війни у рамках 

багатосторонніх форумів, країни Північної та Південної Америки не 

обговорювали можливих планів дій на випадок розгортання конфліктів 

ззовні, тому початкова нейтральна позиція країн регіону та рішення про 

взаємодію у режимі ad hoc сприяли тому, що міжамериканський 

мультилатералізм повільно продовжував розвиватися. На цьому етапі 
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мультилатералізм США у Латинській Америці набував чіткіших рис та 

сформувався інституційно, зокрема, у сфері міжамериканської безпеки. У 

часи міжнародних криз періоду Великої депресії, Другої світової війни та 

холодної війни, міжамериканські конференції перестали відігравати 

ключову роль для Сполучених Штатів в контексті здійснення їхньої 

зовнішньої політики. Протягом Другої світової війни міжамериканський 

мультилатералізм дещо змінив форму: міжамериканські конференції не 

відбувалися – їхню функцію виконували конференції міністрів закордонних 

справ. 

Третій етап (1945–1990 рр.) – посилення економічних, політичних і 

стратегічних позицій США у Латинській Америці й, водночас, виявлення 

гетерогенності підходів американських адміністрацій щодо політики в 

регіоні. В цей час інспірована США група латиноамериканських країн 

домагалася офіційного визнання автономної регіональної міжамериканської 

системи в статуті ООН, що й стало першим кроком у визначенні 

глобального мультилатералізму неефективним засобом реалізації 

міжнародних відносин. Окрім того, розпочалася інституціоналізація 

всеамериканського військово-політичного блоку. Акцентується увага на 

ціннісному аспекті багатьосторонньої взаємодії у регіоні – потребі у 

політичній стабільності, вірі в демократію і домовленості про невтручання. 

Захист від іноземної інтервенції та загроза комунізації стали центральними 

елементами мультилатералізму США у латиноамериканському регіоні у цей 

період. 

Четвертий етап (від 1990-х рр.) – інструменталізація 

мультилатералізму, насамперед з метою розв’язання ключових проблем 

Західної півкулі (наркоторгівля, тероризм, міграція). Оскільки характер 

таких проблем є багатонаціональним, то їхнє вирішення потребує участі 

багатьох акторів, а мультилатералізм набуває визначального значення. 

Важливим інструментом розвитку сучасного міжамериканського 

мультилатералізму є діяльність, спрямована проти тероризму, що de facto 
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став метою багатосторонньої взаємодії між Америками. Раніше цю роль 

виконував захист безпеки в Західній півкулі: зокрема, загроза інтервенції 

європейських держав (у часи Д.Блейна), а також небезпека комунізації у 

післявоєнний період, що зникла з розпадом Радянського Союзу в 1991 р. 

Загалом, подана еволюція міжамериканської багатосторонньої 

взаємодії підтверджує фрагментарність динаміки розвитку 

мультилатералізму в Західній півкулі, а також вказує на її залежність від 

історичного контексту й загального стану відносин між державами регіону. 

6. Мультилатералізм США у Латинській Америці розглядається як 

основа багатосторонньої взаємодії США з іншими державами на 

регіональному рівні. У ретроспективі латиноамериканський вектор 

зовнішньої політики США зазнавав змін залежно від ситуації на 

міжнародній арені та ситуації всередині держави. Сьогодні політика США 

щодо регіону більше не може базуватися на припущенні, що Сполучені 

Штати є найважливішим, ключовим гравцем в Латинській Америці. Такі 

зміни, значною мірою, відображають позитивні зрушення всередині самої 

Латинської Америки: у регіоні відбулися суттєві трансформації у 

політичній сфері. 

Сполучені Штати, як впливовий гравець у регіоні, сприяють 

прогресивному розвитку Латинської Америки, однак міжамериканський 

мультилатералізм потребує нових механізмів реалізації. Зокрема, на 

сучасному етапі мультилатералізм США у регіоні полягає не стільки у 

підтримці існуючих економічних, політичних і соціальних відносин, скільки 

у заохоченні здійснення реформ та прогресу латиноамериканських 

суспільств. 

Сьогодні латиноамериканський вектор зовнішньої політики США 

визначають три геополітичних інтереси: економічний, “моральний” та 

інтерес безпеки. Очевидно, що вони зумовлюватимуть і майбутні відносини 

між двома Америками та перспективи розвитку міжамериканського 

мультилатералізму. 
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На сучасному етапі розвитку міжамериканських відносин відбулися 

важливі зміни у відносинах між двома Америками, які передбачають 

утвердження нового етапу розвитку мультилатералізму: по-перше, 

проблеми, із якими зіткнулися Сполучені Штати та інші країни Західної 

півкулі, стали настільки складними і глибоко транснаціональними, що їх не 

можуть вирішити окремі держави, по-друге, відбувається активна 

диверсифікація міжнародних економічних відносин країн регіону, а також 

політичної та дипломатичної взаємодії. 

Через попередню практику унілатералізму та інтервенцій США багато 

латиноамериканських політиків і дипломатів, особливо сучасне покоління, 

виступають проти активного залучення США до регіональних структур, які 

діють у Латинській Америці. Однак, перспективи розвитку 

мультилатералізму із країнами Латинської Америки для Сполучених Штатів 

не підлягає сумніву, оскільки є можливістю налагодження взаємовигідних 

партнерських відносин, які сприяли б подальшому розвитку та 

демократизації регіону. 

У ході дослідження з’ясовано, що діяльність таких мультилатеральних 

інституцій, як Організація американських держав, Саміт Америк, 

Міжамериканський банк розвитку, Центральноамериканська ініціатива з 

регіональної безпеки та Безпекова ініціатива Карибського басейну 

забезпечують присутність США та втілення їхніх національних інтересів у 

визначених сферах (політичній, економічній, безпековій тощо) в межах 

Західної півкулі.  

Міжамериканський мультилатералізм у політико-безпековій сфері є 

дисфункціональним, що виражається у співіснуванні величезної кількості 

інституцій, форумів та ініціатив, які часто дублюють діяльність один 

одного. У економічній же сфері, міжамериканські зони вільної торгівлі 

лише фрагментарно заміняють нереалізовану мультилатеральну ініціативу 

США – ФТАА. 
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Протягом останніх років діяльність ОАД, найстарішої 

міжамериканської інституції, викликає у наукових колах питання про 

актуальність та доцільність її існування. Водночас діє Саміт Америк, що 

певною мірою співіснує з ОАД і дублює її функції. Аргументи, які 

висувають проти ключової ролі ОАД, базуються на концепції, відповідно до 

якої ОАД розглядається як “політична” організація, котра не пристосована 

для виконання функціональних і технічних програм та проектів, які успішно 

здійснює Саміт Америк. 

Факт існування двох, по суті, конкуруючих сил у сфері 

американського мультилатералізму свідчить не лише про слабкість так 

званої міжамериканської системи, а й про внутрішній дисбаланс кожної із 

двох інституцій, що беруть участь в урядуванні регіону. 

Оскільки прагнення Сполучених Штатів домінувати у регіоні було 

дещо скориговане зростанням економічної та політичної сили 

латиноамериканських країн і їхніх угруповань (наприклад, МЕРКОСУР), 

сьогодні для США важливо шукати спільні цілі та бачення співпраці, перш 

ніж намагатися реалізовувати нові підходи до мультилатералізму. 

Водночас, менш впливові країни регіону використовують 

мультилатералізм та багатосторонні інституції для протистояння впливу 

США та їхній зовнішній політиці у Західній півкулі. Вони прагнуть 

використовувати такі форуми з метою перешкодити ініціативам США, які 

розглядаються як негативні та задля юридичного закріплення принципів 

невтручання та рівності держав. 

Отож, можемо стверджувати, що у політичному контексті США 

вигідніше співпрацювати із країнами регіону у рамках таких ініціатив як 

ОАД, Саміт Америк і МБР. Однак, питання ефективності діяльності цих 

інституцій все-таки є суперечливим. В економічній сфері 

мультилатеральний підхід є дієвим лише фрагментарно, тобто взаємодію 

США із країнами CAFTA можна визначити як досить успішну, однак все ж 

функціонування білатеральних зон вільної торгівлі є ефективнішим. 
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Висунуті й обґрунтовані в дослідженні наукові положення формують 

основу для подальшого дослідження мультилатералізму, зокрема 

мультилатералізму США у Латинській Америці. Застосована у роботі 

комплексна методологія при вивченні мультилатералізму, дасть змогу 

глибше зрозуміти його природу та розробити ефективніші шляхи його 

формування.  
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