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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Поняття «Регіон Західні Балкани» почало активно використовуватися в 

постбіполярну добу, переважно в американській і західноєвропейській політичній 

думці. Поняття РЗБ не застосовувалося в географічному сенсі, а обумовлювалося 

нагальною потребою концептуального осмислення дезінтеграційних процесів, що 

розпочалися на теренах колишньої СФРЮ. У 1990-х роках до «Регіону Західні 

Балкани» було прийнято включати колишні югославські республіки, що 

знаходилися у процесі формування демократичного суспільства та ринкової 

економіки, орієнтуючись при цьому, перш за все, на Європейський Союз. За 

визначенням відомого американського дослідника Я. Бугайські до регіону Західні 

Балкани належали Боснія і Герцеговина, Колишня Югославська Республіка 

Македонія, Сербія, Словенія, Чорногорія, Хорватія та Косово. Проте, Європейський 

економічний та соціальний комітет виключив з цього переліку Хорватію і Словенію, 

оскільки ці країни-лідери колишньої СФРЮ досягли, порівняно з іншими 

постюгославськими країнами, значних успіхів уже наприкінці 1990-х років, стали 

членами НАТО, а невдовзі й ЄС. Отже, попри те, що Словенія брала участь у 

конфлікті в БіГ, а Хорватія була гарантом Дейтонських угод, обидві республіки 

можуть розглядатись як зовнішній фактор (як і НАТО, ЄС, РФ), що впливає на 

розвиток і перебіг подій у західнобалканському регіоні. Сьогодні в політичній науці 

утверджується думка про тимчасовість дефініції РЗБ, оскільки це поняття 

розмивається внаслідок поступової інтеграції країн регіону до європейських і 

євроатлантичних структур. Слід зазначити, що даний випадок не є виключенням: 

тимчасовими також є широко використовувані у політичній науці дефініції 

«Центральна Європа», «Східна Європа», «Нова Східна Європа» (Україна, Білорусь, 

Молдова). У поданій дисертації використовується поняття «західнобалканський 

регіон» як більш нейтральне.  

Актуальність теми дослідження. Переоцінка США зовнішньополітичної, у 

тому числі безпекової, стратегії пов’язана з поступовою зміною балансу сил, новими 

викликами. Регіон Західні Балкани протягом тривалого часу залишається головним 

джерелом нестабільності в Європі. Саме в такому контексті Західні Балкани 

привертають увагу Сполучених Штатів Америки. Актуальність теми дослідження 

обумовлена тим, що сьогодні дослідження геостратегічних інтересів Сполучених 

Штатів, особливостей формування та пріоритетних напрямків їхньої зовнішньої 

політики є актуальним для будь-якого актора міжнародних відносин. Для України 

актуальність пов’язана також з обраним країною курсом на інтеграцію в 

євроатлантичні структури. Актуальність обраної теми полягає також у 

недостатньому стані наукової розробки цієї проблематики на пострадянському 

просторі. Пропонована дисертація може зробити свій внесок, адже існує потреба в 

системному дослідженні американського впливу на західнобалканський регіон. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження було виконано в межах наукової теми, яку розробляла кафедра 
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міжнародних відносин Факультету міжнародних відносин, політології та соціології 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – «Міжнародні 

відносини й політика держав в умовах глобальних трансформацій: концептуальні 

виміри та зовнiшньополiтична практика» (№ держреєстрацiї 0107U012509), яка 

зорієнтована на науково-аналітичне забезпечення діяльності урядових і неурядових 

органів нашої країни.  

Метою дисертаційного дослідження є аналіз еволюції політики США щодо 

регіону Західні Балкани в постбіполярний період. 

Ця мета досягається шляхом виконання низки дослідницьких завдань:  

 розробити теоретико-методологічний підхід, що дозволяє якісно дослідити 

еволюцію західнобалканського напрямку політики США в умовах постбіполярної 

системи міжнародних відносин; 

 дослідити концепції, що виникли в американській зовнішньополітичній думці 

як реакція на зміну світового порядку, і проаналізувати доктринальні засади 

зовнішньополітичного курсу американських адміністрацій постбіполярного періоду; 

 з’ясувати місце, яке посідав і посідає західнобалканський регіон у 

геостратегічних інтересах США, і розробити відповідну періодизацію;  

 здійснити порівняльний аналіз спільних рис та відмінностей політики різних 

адміністрацій у західнобалканському регіоні, звернувши увагу на специфіку 

підходів демократів та республіканців; 

 проаналізувати роль Сполучених Штатів у врегулюванні воєнних конфліктів 

на Балканах, наслідки діяльності американських адміністрацій у процесах 

трансформації західнобалканських країн, що були ареною воєнних конфліктів; 

 спрогнозувати перспективи розвитку західнобалканського напрямку як 

частини загальноєвропейських геостратегічних пріоритетів США. 

Об’єктом дослідження є регіон Західні Балкани.  

Предметом дослідження є політика США в регіоні Західні Балкани в 

постбіполярний період. 

Методи дослідження. Тема дослідження зумовлює комплексне застосування 

різних методів. Основним методом, що використовується в дисертації, є системний 

аналіз. Метод системного аналізу дає можливість дослідити еволюцію політики 

США в західнобалканському регіоні як у цілому, так і окремі її елементи. Політика 

США в постбіполярний період розглядається як система, а її західнобалканський 

напрямок як елемент цієї системи. Описовий та аналітичний методи 

використовувалися під час дослідження конкретних зовнішньополітичних дій США, 

структур ЄС, керівництв західнобалканських країн. Порівняльно-історичний метод 

надає можливість порівняти проблеми і перспективи розвитку країн 

західнобалканського регіону. Використання цього методу дозволяє розглядати 

явища і події у процесі їх виникнення і формування, виявляти закономірності 

їхнього розвитку. Для цієї дисертації це має особливе значення, адже метою роботи 

є дослідження еволюції зовнішньої політики США. Критичний підхід сприяє 
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визначенню ступеню відповідності політичної практики країн офіційно 

задекларованим принципам. З метою вивчення та з’ясування суті промов, заяв, 

виступів політичних і державних діячів, а також мемуарної літератури 

використовувався метод дискурс-аналізу. При застосуванні методу інтерпретації 

зазначених текстів, що полягає у врахуванні конкретних суспільно-політичних 

обставин та культурно-історичних умов, видається можливим більш детальне їх 

розуміння. Для оцінки перспективи того чи іншого явища застосовувався аналітико-

прогностичний метод.  

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена сукупністю поставлених 

завдань і проблематикою, що до цього часу не має системного цілісного розгляду у 

вітчизняній політичній науці, а саме комплексним дослідженням еволюції 

геостратегічних інтересів США в західнобалканському регіоні. 

Наукова новизна полягає, у тому числі, у таких положеннях та висновках: 

вперше: 

- проведено комплексний аналіз політики США щодо західнобалканського 

регіону протягом усього постбіполярного періоду до 2017 року; 

- здійснено порівняльний аналіз діяльності республіканських та демократичних 

адміністрацій, у тому числі показано механізми діяльності адміністрацій щодо 

врегулювання воєнних конфліктів у Хорватії, Боснії, Македонії, Косові; виявлено 

спадковість західнобалканської політики республіканців і демократів; 

- визначено місце і роль балканського напрямку в системі американських 

геостратегічних інтересів та його підпорядкованість загальноєвропейським 

пріоритетам США; обґрунтовано висновок про периферійність Балкан у низці 

життєвих інтересів США, оскільки зацікавлення Сполучених Штатів у 

західнобалканському регіоні обмежується безпековим виміром; 

- визначено особливості зовнішньої політики адміністрацій Барака Обами і 

обґрунтовано висновок про поступове об’єктивно обумовлене посилення 

«поміркованого ізоляціонізму» в зовнішньополітичній стратегії США; 

- введено в обіг української політичної науки нові матеріали та праці 

зарубіжних, у тому числі японських, дослідників щодо політики США в 

західнобалканському регіоні за останню чверть століття; 

уточнено: 

- обґрунтування тези, що одним з перших серйозних випробувань і здобутків 

США як світового лідера було саме врегулювання збройних конфліктів у 

західнобалканському регіоні; 

- перспективи подальшого розвитку західнобалканського напрямку в політиці 

США; 

- значення зовнішніх чинників у процесах трансформації внутрішньої та 

зовнішньої політики країн Західних Балкан; 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження еволюції зовнішньої політики США в постбіполярний період, у 

тому числі її доктринального обґрунтування; 
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- дослідження чинників, що впливають на процес вироблення та реалізації 

зовнішньої політики США. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення і 

висновки дисертації розширюють простір для подальшого дослідження 

проблематики, пов’язаної з особливостями реалізації регіональної політики США. 

Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності МЗС 

України, інших органів державної влади України. Окремі положення дисертаційної 

роботи було впроваджено кафедрою міжнародних відносин Факультету 

міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова у 

навчальний процес при викладанні курсів «Зовнішня політика країн Східної 

Європи», «Зовнішня політика США», «Історія міжнародних відносин», «Теорія 

міжнародного конфлікту», «Теорія зовнішньої політики держав».  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та висновки, викладені в 

даній роботі, є продуктом праці автора роботи та належать йому в повній мірі як 

його науковий доробок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладено у 

доповідях на Міжвідомчій науковій конференції «США у сучасних міжнародних 

трансформаціях: концептуальний і прикладний виміри» (Київ, 20 березня 2015 p.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Модернізація соціогуманітарного 

простору: історичний досвід, виклики та перспективи» (Житомир, 14-15 травня 

2015 р.), Другій міжнародній науково-практичній конференції «Сполучені Штати 

Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (Львів, 15 

травня 2015 р.), Третій міжнародній науковій конференції «Міжнародна 

інформаційна і кібербезпека: сучасні виклики і загрози» (Київ, 7 грудня  

2016 р.), 72-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу і 

наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

(Одеса, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ 

століття» (Київ, 15-16 грудня 2017 р.). 

 Дисертаційне дослідження обговорювалося також на засіданні кафедри 

міжнародних відносин 19 травня 2017 р. 

 Публікації. Основні положення дисертації відображено у  

10 публікаціях дисертантки: 5 статтях у фахових виданнях, у тому числі  

в 1 статті у закордонному науковому виданні; 1 статті у додатковому науковому 

виданні; 4 публікаціях у збірниках матеріалів наукових конференцій.  

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і 

складається зі вступу, 3 розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 219 сторінок; з них основного тексту 180 

сторінок; список використаних джерел (українською, російською, англійською, 

японською мовами) налічує 318 найменувань (36 сторінок). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, розкрито поняття 

«західнобалканський регіон», показано зв’язки з науковими програмами та темами, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет, 

методологію та методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне 

значення одержаних результатів і подано інформацію про апробацію та публікацію 

результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічна та джерельна база 

дослідження» розкрито теоретичні аспекти наукового дослідження політики США 

щодо західнобалканського регіону в постбіполярний період. Перший розділ 

складається з двох підрозділів і має на меті з’ясування теоретико-методологічної 

основи дослідження і аналіз стану вивченості проблеми. 

У підрозділі 1.1 «Еволюція поглядів школи неореалізму щодо зовнішньої 

політики США у постбіполярний період» зазначено, що жодна з парадигм теорії 

міжнародних відносин не в змозі повною мірою пояснити сутність сучасних 

міжнародних процесів. Проте неореалізм залишається, поряд з неолібералізмом, 

домінуючою парадигмою дослідження міжнародних відносин. Політичні експерти 

неореалістичного напрямку безпосередньо впливали на розробку 

зовнішньополітичних стратегій США в постбіполярний період. Лише для 

міжнародної діяльності адміністрацій Б. Обами характерним є превалювання 

неоліберальних принципів. Показано, що наукові ідеї Д. Міршаймера, К. Уолца, 

Б. Бузана, С. Уолта можуть слугувати теоретичною основою наукового дослідження 

політики США щодо західнобалканського регіону в постбіполярний період. 

Підрозділ 1.2 «Джерельна база дослідження» присвячено аналізу джерел, 

використаних при написанні роботи, та висвітленню стану наукової розробки 

проблеми. Джерела розділено на декілька груп, залежно від їх походження і форми 

подачі інформації. Найбільшу і найбільш важливу з огляду на тему роботи групу 

джерел складають документи, що висвітлюють зовнішню політику США, її 

європейський вектор, у тому числі західнобалканський напрямок. Серед них: 

Концепції національного розвитку і Концепції національної безпеки США – це саме 

ті документи, які визначають основні геостратегічні пріоритети держави, причому 

дозволяють проаналізувати їхню еволюцію. Крім того, велике значення мають 

тексти президентських послань і звернень, виступів держсекретарів, радників з 

національної безпеки, документи Конгресу, документи Державного департаменту 

тощо. Усі ці документи найкращим чином свідчать про зовнішньополітичну 

стратегію США, підхід до проблем Європи, серед них, західнобалканського регіону, 

висвітлюють американські ініціативи, особливості довго- та короткострокового 

зовнішньополітичного курсу, дають можливість простежити зміну сприйняття та 

розуміння американськими лідерами суті подій на Західних Балканах, їхню реакцію 

на те, що відбувається, наступність і відмінності в пропонованих шляхах рішення 

проблем. Другу групу складають документи, що їх приймали на двосторонніх чи 
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багатосторонніх дипломатичних зустрічах, матеріали міжнародних конференцій, 

насамперед, тих, на яких складалися плани врегулювання воєнних конфліктів на 

постюгославському просторі, відшукувалися шляхи повоєнного розвитку Західних 

Балкан: зокрема, Загальна рамкова угода про мир у Боснії і Герцеговині, Угода в 

Рамбуйє та ін. Ці документи – продукти компромісу, дипломатичних переговорів 

для розробки стратегії, придатної для всіх сторін, але й такі, що дають можливість 

зрозуміти цілі адміністрацій Сполучених Штатів, представники яких були задіяні в 

переговорному процесі. Для даного дослідження важливо зрозуміти ступінь впливу 

США на розробку цих документів, що фактично визначають подальший розвиток 

регіону Західні Балкани. Інша група джерел представляє собою документи НАТО 

щодо розширення складу Альянсу, у тому числі відносно його співробітництва з 

країнами Західних Балкан, серед іншого План дій по підготовці до членства. Ще 

однією групою джерел є тексти Конституцій Республіки Косово, Республіки Сербія, 

Республіки Македонія, тобто країн, основи державного будівництва яких 

формувалися за безпосереднього зовнішнього впливу, зокрема, американського. Це 

ілюструє фундаментальні принципи (демократія, права людини, права національних 

меншин тощо), на яких наголошують США як на обов’язкових у сучасному світі. 

З’ясовано, що політика США щодо західнобалканського регіону в 

постбіполярний період є недостатньо вивченою, адже практично немає 

узагальнюючих досліджень, які б охоплювали весь комплекс проблем та чинників, 

що її складають. Такий висновок зроблений на основі аналізу широкого кола 

наукових праць українських, американських, англійських, російських, японських, 

хорватських, сербських вчених.  

Зазначено, що до сьогодні в українській політичній науці не створено жодної 

монографії, яка б комплексно дослідила всі аспекти американської політики щодо 

Західних Балкан. Фундаментальні проблеми теорії міжнародних відносин, у тому 

числі застосування різних методологій для вивчення постбіполярної міжнародної 

системи, досліджуються в роботах І. М. Коваля, О. І. Брусиловської, С. П. Галаки, 

С. О. Шергіна. Серед вітчизняних науковців власне питання політики США щодо 

Західних Балкан вивчають Н. Ф. Ржевська і М. М. Гелетій. Роботи Н. Ф. Ржевської 

містять не лише аналіз американської політики на Балканах, але й методику 

прогнозування зовнішньої політики Вашингтона в регіоні на основі використання 

системного підходу. М. М. Гелетій концентрується на дослідженні ролі США у 

врегулюванні «Балканської кризи» в контексті геополітичних трансформацій. 

Нещодавно захищено дисертаційні роботи представників Одеської школи 

міжнародників Є. В. Багацького та Ю. І. Майстренко, в яких визначається і 

використовується поняття «Регіон Західні Балкани» та вивчаються внутрішні і 

зовнішні проблеми розвитку регіону.  

Українські дослідники частіше за все розглядають політику Сполучених Штатів 

на Західних Балканах не як самостійне питання, а як частину якоїсь більш загальної 

проблематики. Глобальне домінування США в постбіполярний період диктує 

підвищений інтерес дослідників до аналізу основ американського впливу. Більшість 
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експертів згодні при цьому, що поки ніякі нові загрози і виклики, з якими 

зіштовхується Америка, не можуть підірвати це домінування. До узагальнюючих 

робіт, що вивчають США в міжнародних відносинах, слід віднести праці 

Є. Є. Камінського, І. Д. Дудко, Є. А. Макаренко, М. М. Рижкова. Сутність і еволюція 

концепту американського лідерства, специфіка реалізації його у вигляді 

зовнішньополітичних стратегій різних адміністрацій досліджуються в працях 

Б. М. Гончара, Д. Полуляха, Р. Ходжаєва, О. В. Потєхіна, Д. В. Скляренка. 

Особливості партнерських відносин Вашингтона з Європейським Союзом вивчають 

А. Гальчинський, А. Кощенко, І. І. Погорська. Аналітики відмічають тенденцію 

посилення розбіжностей і суперечностей між Америкою та «Старою Європою», що 

пояснюють геополітичним суперництвом, яке виникло в постбіполярний період. 

Західнобалканський регіон згадується в цих роботах саме в такому контексті. Низку 

досліджень присвячено безпековому аспекту зовнішньої політики США, 

перспективам євроатлантичного співробітництва, специфіці сучасних міжнародних 

загроз і ролі Америки в їх подоланні, а саме статті таких науковців, як С. В. Глебов, 

Л. М. Лакішик, Г. Перепелиця, І. А. Храбан. Роботи В. В. Копійки надають 

можливість зрозуміти особливості функціонування структур Європейського Союзу, 

співробітництва їх з американськими адміністраціями, у тому числі стосовно 

врегулювання балканських конфліктів та подальшої розбудови новостворених 

держав. У працях О. І. Брусиловської американська політика щодо 

західнобалканського регіону розглядається у контексті посткомуністичних 

перетворень у Східній Європі. Компаративний аналіз стартових умов та програм 

економічних і політичних реформ дозволяє визначити спільні та особливі риси в 

розвитку країн західнобалканського регіону, враховуючи міжнародний, у тому числі 

американський, чинник впливу.  

Проаналізовано дискусії в американській політичній науці стосовно концепції 

американського лідерства. Констатовано, що означена концепція майже 

беззаперечно панувала в політології Сполучених Штатів протягом останньої чверті 

століття. Дискусії точилися відносно шляхів її реалізації. Ч. Краутхаммер, Р. Каган 

виступали за забезпечення максимально можливої обороноздатності США і 

мінімальне залучення інших держав та організацій до вирішення глобальних 

проблем. Ч. Купчан, Р. Беттс, С. Делбі, Р. Хаасс, Т. Хенріксен, А. Лейк, Р. Майерс, 

М. Манделбаум пропонували обмежені варіанти американського лідерства, 

наголошуючи на тому, що стабільність системи міжнародних відносин недосяжна 

без взаємодії провідних світових акторів. 

Існує досить великий масив американської й англійської наукової літератури, 

що вивчає «Балканську кризу» та її наслідки. Найбільш відомими фахівцями, що 

займаються проблемами політики США на Західних Балканах, є Я. Бугайські, 

Ф. Бібер, І. Даалдер, В. Джихіч, Д. Хемилтон, Ф. Гордон, Д. Данн, Б. Мабі. Критика 

діяльності Білого дому на Балканах, як правило, знаходиться в площині методів 

реалізації американських інтересів, ступеню їхньої активності, а не самого факту 

необхідності здійснення впливу на процеси в регіоні. 
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У дисертаційній роботі вперше здійснено аналіз японської наукової літератури 

з досліджуваного питання. Інтерес японських фахівців пояснюється тим, що 

балканські країни, на відміну від ЄС, є новими й потенційно важливими 

економічними партнерами Японії. Щодо російської наукової літератури, було 

відмічено, що пильна увага до регіону в російській політології свідчить про 

можливу подальшу активізацію РФ на Балканах, а агресивна політика В. Путіна при 

зростанні проросійських настроїв у Сербії може бути в майбутньому серйозним 

фактором дестабілізації всього регіону.  

 У другому розділі – «Політика США щодо західнобалканського регіону  

в 1990-ті роки», що складається з двох підрозділів, досліджено формування 

політики Сполучених Штатів стосовно Західних Балкан у перше десятиліття 

постбіполярного періоду. 

У підрозділі 2.1 – «Пошуки нової стратегії зовнішньої політики США  

після завершення «холодної війни» і початок її реалізації щодо Західних Балкан» 

проаналізовано процес оформлення доктринальних засад зовнішньої політики 

Сполучених Штатів, а також трансформації, яких останні зазнали внаслідок розвалу 

біполярної системи міжнародних відносин. Досліджено, як зміна доктрин та 

відповідної зовнішньополітичної стратегії позначалась на політиці США щодо 

західнобалканського регіону в період адміністрації Дж. Буша. Зазначено, що на 

рубежі 1980-90-х років США почали перегляд підвалин зовнішньої політики країни 

у зв’язку з кардинальною зміною геополітичної ситуації. Чіткої, довгострокової 

стратегії щодо Південно-Східної Європи у США не було, тому політика 

адміністрації Дж. Буша характеризувалася невизначеністю, певною 

непослідовністю. Однак, поступово прагнення США затвердитися в якості світового 

лідера призвело до активізації діяльності американської адміністрації на Балканах, 

адже саме західнобалканський регіон на той час був осередком найбільшої 

нестабільності в Європі й, природно, ставав полігоном для випробування 

адміністрацією Дж. Буша принципово нової зовнішньої політики. Визначено, що у 

процесі формування нового американського зовнішньополітичного курсу періоду 

адміністрації Дж. Буша можна виділити три етапи, зміст яких прямо залежав як від 

ситуації у самій Югославії, так і від ситуації у США і загалом у світі. Перший етап 

(1989 – літо 1991 рр.) – політика, що була направлена на підтримку демократичних 

реформ у СФРЮ – «югославської перебудови». Другий етап (осінь 1991 – весна 

1992 рр.) – політика «визнання / невизнання» нових держав, що виникли внаслідок 

розпаду Югославії. Третій етап (весна 1992 – початок 1993 рр.) – характеризувався 

коливанням щодо вибору врегулювання «югославської проблеми» між 

дипломатичним її вирішенням і прямим воєнним втручанням.  

У підрозділі 2.2 – «Активізація політики США в західнобалканському регіоні в 

період адміністрацій Б. Клінтона» встановлено, що 1990-ті роки були періодом 

стратегічних зрушень у зовнішній політиці США. Рухаючись від біполярності до 

стану однополярного міжнародного порядку, США все більше бачили себе 

головною силою, лідером, який забезпечує стабільність і безпеку у світі. Протягом 
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останнього десятиліття ХХ ст. Сполучені Штати почали усвідомлювати і вивчати 

політичну вигоду від застосування воєнної сили у стратегічних цілях, не 

побоюючись переростання локального конфлікту в ядерну війну з СРСР. Західні 

Балкани не були значним пріоритетом у зовнішній політиці США. Проте 

дезінтеграційні процеси в Югославії, що спричинили етнорелігійні конфлікти і 

загрожували європейській системі безпеки, дозволили Сполученим Штатам 

використати західнобалканський регіон як полігон для випробування власних 

лідерських спрямувань. 

З приходом до влади демократичної адміністрації Б. Клінтона США перейшли 

до більш рішучих дій. Відтепер політика щодо Західних Балкан визначалася в 

контексті глобальної стратегії «розширення демократії» і затвердження 

американського світового лідерства. Рішення і дії Б. Клінтона щодо 

західнобалканського регіону протягом 1993-1999 років зазнали істотних змін, що 

пояснюється докорінним переглядом американських зовнішньополітичних практик. 

Доктрина Клінтона, що поступово викристалізувалася у формулу «задіяння і 

розширення», ставила за мету поступове залучення світового співтовариства до 

євро-американських цінностей суспільно-політичного і соціально-економічного 

життя. Головним свідоцтвом активізації американської присутності у 

західнобалканському регіоні стає зростання військово-політичної ролі НАТО. 

Запропоновано політику адміністрації Б. Клінтона щодо Західних Балкан 

поділити на три етапи. 1993-1995 роки – перебіг подій у регіоні привів американське 

керівництво до розуміння, що кризу неможливо подолати лише дипломатичним 

шляхом і обмежене застосування сили можливе і необхідне, проте, силові методи 

потрібно поєднувати з компромісними поступками та лавіруванням. Завершився 

підписанням Дейтонських угод, що підтвердили домінуючу роль США у 

західнобалканському регіоні. 1996-1998 роки – політичний і економічний тиск на 

Сербію з метою послаблення її ролі на території колишньої Югославії. 1999 р. – 

Косовська криза і військова операція НАТО проти СРЮ, що сприяла подальшому 

зміцненню впливу США на Західних Балканах. 

 У третьому розділі – «Політика США у західнобалканському регіоні на 

початку ХХІ ст.», що складається з двох підрозділів, проаналізовано еволюцію 

західнобалканського напрямку як частини європейської політики адміністрацій 

Дж. Буша-мол. і Б. Обами.  

У підрозділі 3.1 – «Західнобалканський курс США під час президентства 

Дж. Буша-мол.» встановлено, що після приходу до влади адміністрації Дж. Буша-

мол. роль Західних Балкан у зовнішній політиці США суттєво скоротилася. 

Терористична атака 11 вересня 2001 року і глобальна війна з тероризмом, що її 

проголосили США, визначили ступінь залучення адміністрації Буша-мол. у 

балканські справи. Визначено, що західнобалканський регіон відійшов на 

периферію американських геостратегічних інтересів. Це пояснюється декількома 

чинниками. По-перше, «війна з тероризмом» різко переорієнтувала всі американські 

пріоритети і зовнішньополітичну стратегію. По-друге, у політичному істеблішменті 
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США запанувала думка, що Західні Балкани є зоною відповідальності 

Європейського Союзу. По-третє, особлива гострота етнічних і релігійних зіткнень, 

воєнних конфліктів залишилася в 1990-х роках ХХ ст. Проте, адміністрація 

Дж. Буша-мол. відіграла вирішальну роль у врегулюванні проблеми Косова. 

 У підрозділі 3.2 – «Особливості політики Б. Обами в західнобалканському 

регіоні» встановлено, що обидві адміністрації Б. Обами щодо Західних Балкан 

загалом продовжували курс Дж. Буша-мол. На активність Вашингтона на Балканах 

вплинули наслідки глобальної економічної кризи: ресурси навіть такої могутньої 

економіки, як американська, не безкінечні, отже Б. Обама мав чітко визначити 

нагальні задачі і головні пріоритети. Західні Балкани до них включено не було. 

Доктрина Обами обґрунтувала поступовий перехід США від домінуючої ролі у світі 

до ролі лідера. Таким чином, на погляд автора, сутність зовнішньої політики Обами 

можна визначити як «помірний ізоляціонізм».  

Констатовано, що незважаючи на економічне і військове домінування 

Європейського Союзу в регіоні на початку ХХІ століття, США зберігали значні 

дипломатичні важелі тиску на Західних Балканах. Однак, простежується тенденція 

зменшення залучення Сполучених Штатів у політичну дійсність регіону – в усякому 

разі, доки не виникає серйозного воєнного протистояння. Та не дивлячись на 

численні проблеми, з якими стикаються сьогодні країни регіону, така можливість 

здається доволі малоймовірною. Загалом, хоча інші важливі пріоритети зовнішньої 

політики і нагальність вирішення внутрішніх проблем дещо відволікали увагу США 

від західнобалканського регіону, адміністрація Б. Обами, як і всі попередні, 

допомагала регіону подолати труднощі, а також підтримувала інтеграцію регіону в 

євроатлантичну спільноту. Участь Сполучених Штатів у врегулюванні воєнного 

конфлікту в Македонії, у розв’язанні проблеми Косова була цьому підтвердженням. 

Визначено, що США розглядали свою присутність на Балканах, насамперед, як 

гаранта стабільності в регіоні, а головне завдання вбачали у запобіганні ескалації 

військових конфліктів. Таким чином, саме безпековий вимір був та залишається 

пріоритетним у політиці США на Балканах. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У ході дослідження відповідно до поставленої мети та завдань авторка 

дійшла таких висновків. 

1. Однією з ключових теорій, що застосовується для дослідження міжнародних 

відносин та зовнішньої політики держав, є політичний реалізм і його сучасна 

форма – структурний реалізм (неореалізм). Теорія неореалізму, завдяки тим 

фундаментальним засадам, на яких ґрунтуються її висновки і прогнози (насамперед 

ідея «багатополярного світу»), може вважатися найбільш здатною теоретично 

відобразити сучасні реалії. Підтвердженням цього є той факт, що саме неореалісти 

значною мірою впливають на вироблення американської зовнішньої політики 

протягом останніх десятиліть. Серед співробітників апарату Конгресу, Виконавчого 
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офісу Президента, інших структур політичної системи США, які відповідають за 

вироблення зовнішньополітичної стратегії країни, залишається найбільше 

прихильників саме неореалістичних підходів. У даній дисертації на основі цієї теорії 

було збудовано теоретико-методологічний підхід, що дозволив дослідити еволюцію 

західнобалканського напрямку політики США в умовах постбіполярної системи 

міжнародних відносин. Важливим вважаємо дослідження зовнішньої політики США 

як динамічної системи в контексті її взаємовпливу з динамічною системою вищого 

порядку, тобто системою міжнародних відносин.  

У процесі розробки теоретико-методологічного підходу автор у значній мірі 

спиралася на ідеї Дж. Міршаймера та Б. Бузана, чиї погляди суттєво відрізняються, 

але саме це й надає змогу проаналізувати американську політику більш об’єктивно і 

з різних сторін. Міршаймер, прихильник «наступального» варіанту неореалізму, 

відкидає тезу, що інституціолізоване співробітництво держав стримує виникнення 

конфліктів, а міжнародні організації й договори за участю широкого кола акторів 

світової політики можуть бути дієвими гарантами безпеки. Бузан, навпаки, 

безпосередньо пов’язує вирішення проблем безпеки, що насамперед привертають 

увагу США в західнобалканському регіоні, з політичними процесами і міжнародним 

співробітництвом, завдяки яким безпекові питання вирішуються шляхом взаємодії. 

Отже, поєднання різних варіантів структурного реалізму дає змогу виробити 

методологічний підхід, який оптимально висвітлює цілі, механізми та результати 

політики Вашингтону, а також внесок американських адміністрацій у справу 

стабілізації ситуації у Боснії і Герцеговині, Македонії та Косові. 

2. У 90-ті рр. ХХ ст., за обставин зниження для США силової 

конкурентоспроможності з боку міжнародного середовища, американська політична 

еліта, як і наукова спільнота, мала виробити прийнятний варіант самоідентифікації 

Сполучених Штатів, що відповідав би новим умовам. Американська дослідницька 

спільнота протягом усього періоду після закінчення існування біполярного світу 

перебувала у стані осмислення нових реалій. Практичний характер досліджень 

американських політологів досить часто примушував їх формулювати концепції, що 

мали ідейно обслуговувати зовнішньополітичні амбіції президентів. У центрі уваги 

політологів США завжди була модель співіснування єдиної наддержави, що 

залишилася, зі світом, який став джерелом нових загроз.  

Концепція «світового лідерства» (у більш радикальному вигляді – «гегемонії») 

стала основою для розробки стратегії зовнішньополітичного курсу США і почала 

реалізовуватися адміністрацією Дж. Буша. У дисертаційному дослідженні доведено, 

що в американській політичній думці прийнято вважати: незважаючи на зміни, які 

відбувалися в розумінні політичних реалій і виборі стратегії здійснення лідерства, 

адміністрації Дж. Буша, Б. Клінтона, Дж. Буша-мол. і Б. Обами керувалися 

декількома базовими принципами. Серед них: самоідентифікація США як захисника 

й провідника ліберальних і релігійних цінностей; необхідність боротьби з 

авторитарними режимами; розгляд американської моделі суспільства як 

універсальної. Усі ці принципи органічно співвідносяться з фундаментальними 
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засадами американської ідеології. Протягом чверті століття американське лідерство 

вважалося необхідним для підтвердження самоідентичності США як наддержави, 

здатної впливати на інших учасників міжнародних відносин. Проте стратегії 

реалізації концепції «світового лідерства», що втілювалися у практичний 

зовнішньополітичний курс, зазнавали суттєвих змін. Це чітко проглядається в 

доктринах, на основі яких різні адміністрації визначали актуальні геостратегічні 

пріоритети і вибудовували зовнішню політику. З середини 1980-х рр. однією з 

визначальних доктрин, що формували американську зовнішньополітичну стратегію, 

була доктрина Уайнбергера (з середини 1990-х – Уайнбергера-Пауелла). Її сутність 

полягала в забороні використання військової сили з боку США, поки ситуація не 

буде загрожувати американським національним інтересам або інтересам союзників. 

Доповнення Пауелла стосувалося того, що застосування силових дій можливе тільки 

в разі, якщо було вичерпано всі дипломатичні засоби і досягти цілей інакшим чином 

є неможливим. Особливістю доктринальних засад зовнішньополітичної діяльності 

адміністрацій Дж. Буша і Б. Клінтона була деяка «розмитість». Доктрини Буша і 

Клінтона формувалися скоріше як реакція на події, що відбувалися у світі; перегляд 

американського зовнішньополітичного курсу детермінувався міжнародною 

ситуацією, яка в 1990-ті рр. суттєво змінилася. Через доктрину Буша концепція 

американського «світового лідерства» почала набувати нової форми. Запропонована 

президентом формула «нового світового порядку» (порядку, який повинен 

ґрунтуватися на солідарності всіх світових сил, зацікавлених у безпеці й 

протистоянні агресивним диктаторам), мала виразну американоцентричну основу. 

Доктрина Буша пропонувала системне зближення держав на засадах західного 

варіанту ринку і демократії. Важливим є те, що у цій доктрині одна велика держава 

заявила претензії на глобальне домінування. Тому досить логічним виглядає 

унілатералізм, притаманний зовнішньополітичній діяльності адміністрації Буша. 

Доктрина Клінтона вирізняється декларованим пріоритетом ідеологічних засад. 

Викристалізувавшись у формулу «задіяння і розширення», доктрина Клінтона мала 

на меті поступове залучення світового співтовариства до євро-американських 

цінностей. Отже, політика щодо Західних Балкан визначалася в контексті глобальної 

стратегії «розширення демократії». Натомість доктрина Буша-мол. була менш 

ідеологізованою. Її основними елементами стали концепції «демократизації ззовні» і 

«дій, що попереджають». Роль, що зіграли Сполучені Штати в розв’язанні проблеми 

Косова, є ілюстрацією використання доктрини щодо Західних Балкан. Доктрина 

Обами формувалася в умовах світової економічної кризи, тому її сутність – 

збереження впливу США на глобальному рівні, але й визнання необхідності 

широкого залучення інших міжнародних потуг задля вирішення нагальних проблем. 

За цією доктриною західнобалканський регіон не входить у сферу стратегічних 

пріоритетів США та є зоною відповідальності ЄС. 

3. Незважаючи на очевидне зростання міжетнічної напруженості в СФРЮ 

наприкінці 1980-х рр., республіканська адміністрація США не приділяла їй 

особливої уваги, вважаючи сплеск етнічного націоналізму супутником процесу 



13 

 

демократизації Югославії. Після початку відкритого збройного протистояння 

адміністрація Буша, керуючись «доктриною Пауелла», виступила проти відкритого 

військового втручання в конфлікт, що не загрожував безпосередньо національній 

безпеці США. Прихід до влади демократичної адміністрації Клінтона позначив 

принциповий перегляд американського зовнішньополітичного курсу на 

постюгославському просторі. Відтепер США розцінювали вирішення конфліктів, 

викликаних розпадом Югославії, як один з основних етапів у досягненні 

глобального лідерства, а самі Західні Балкани як регіон, чия стабільність прямо 

впливає на перспективи розвитку єдиної Європи і зміцнення євроатлантичного 

співробітництва. Терористична атака на США у вересні 2001 р. виключила 

західнобалканський регіон з числа пріоритетних напрямків американської політики. 

Однак, нерозв'язаність проблеми Косова, збройний конфлікт на території Македонії, 

зростання відцентрових тенденцій у Боснії і Герцеговині, що загрожували 

поновленням міжетнічного конфлікту, спонукали Сполучені Штати знову 

активізувати свою діяльність на Західних Балканах. США виступили проти 

заморожування косовської проблеми, стали одним з головних ініціаторів 

проголошення незалежності Косова й наступного його визнання світовою 

спільнотою. Адміністрація Обами була сконцентрована на пріоритетних для 

Сполучених Штатів геостратегічних напрямках (боротьба з тероризмом, Близький 

Схід), а крім того, відбулася певна стабілізація ситуації у західнобалканському 

регіоні, тому подальше втручання вважалося марнотратством.  

Загалом еволюцію зовнішньополітичного курсу США щодо 

західнобалканського регіону можна умовно поділити на три періоди. Перший, 1989–

1995 рр., визначався двома головними складовими: самоідентифікацією США в 

постбіполярному світі та системною кризою на постюгославському просторі. Низка 

чинників, як то, війна у Перській затоці, відсутність однозначної оцінки подій на 

Балканах американськими елітами, розбіжності з європейськими партнерами, 

швидкий перебіг подій, зумовили рефлекторний характер політики США на цьому 

етапі. Поступово сформувалася певна мета – запобігання розповсюдженню процесу 

«балканізації» на Центральну і Східну Європу, досягнення стабільності в регіоні. 

Підсумком стало укладання Дейтонської угоди. Другий період, 1995–2008 рр., 

відзначався корегуванням цілей і вдосконаленням засобів їх досягнення. Мета 

полягала в подальшій стабілізації ситуації у регіоні і поступовій інтеграції 

західнобалканських країн в євроатлантичне співтовариство. Американський 

зовнішньополітичний курс щодо Західних Балкан оформився в чітку стратегію, а 

конкретні дії набули превентивного характеру. Проголошення незалежності Косова 

означало закладання основи вирішення однієї з найболючіших проблем регіону. 

Третій період, 2008–2017 рр., ознаменував подальшу реалізацію поставленої раніше 

мети; проте особливістю стало широке залучення до вирішення проблем регіону ЄС. 

США розглядали свою присутність на Балканах як гаранта стабільності в регіоні, а 

головне завдання вбачали у запобіганні ескалації військових конфліктів і інтеграції 

країн західнобалканського регіону в НАТО й ЄС.  
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4. Принципової відмінності між політикою демократичних і республіканських 

адміністрацій відносно західнобалканського регіону дослідженням не було 

виявлено; навпаки, існує спадкоємність політики. Це пояснюється існуванням 

традиційних довгострокових геостратегічних інтересів США. До спільних рис, 

притаманних як демократичним, так і республіканським адміністраціям, слід 

віднести такі: інтереси США щодо Західних Балкан сконцентровані в безпековій 

сфері, отже, активізація там американської політики обумовлюється тільки рівнем 

загроз, джерелом яких можуть бути етноконфесійні конфлікти, дезінтеграційні 

процеси та загальна нестабільність у регіоні. Тільки адміністрації Клінтона 

приділяли західнобалканському регіону серйозну увагу, тому що саме на той час 

ситуація на Західних Балканах була настільки нестабільною, що це прямо 

загрожувало безпеці союзників США у Західній Європі.  

Загалом американське керівництво, залишаючи за Сполученими Штатами 

загальну координацію трансформаційних процесів у західнобалканських країнах, 

виступало за максимальне підключення європейських структур до вирішення 

проблем регіону; європеїзація, як всеохоплюючий внутрішні й зовнішні 

перетворення процес, визначалася як основна форма трансформації 

західнобалканських країн. Специфіка підходів адміністрацій республіканців і 

демократів проявлялася в площині засобів і методів, за допомогою яких мають бути 

досягнуті поставлені цілі. Так, визнаючи необхідність стабілізації у регіоні задля 

безпеки партнерів по НАТО, республіканська більшість у Конгресі перебувала в 

опозиції до політики Клінтона щодо активного військового втручання з метою 

вирішення проблем Західних Балкан. Отже, можна стверджувати, що партійна 

різниця полягає скоріше в тактичних прийомах, аніж у стратегії щодо регіону. 

5. Сприяючи припиненню воєнних дій на Західних Балканах, Сполучені Штати 

вирішували декілька стратегічно важливих для себе завдань: затверджувалися як 

єдиний постбіполярний світовий лідер; демонстрували лояльність щодо 

європейських союзників по НАТО й водночас отримували можливість впливу на 

інтеграційні процеси в Європі. Отже, всі адміністрації доклали зусиль для 

врегулювання балканських конфліктів. Найбільш активну роль зіграли адміністрації 

Б. Клінтона і Дж. Буша-мол. Їхня політика значною мірою визначила припинення 

війни в Боснії і підписання Дейтонської угоди, врегулювання конфлікту в Македонії 

і підписання Охрідської угоди, отримання незалежності Косова. Найбільш вагомим 

результатом американської політики на Західних Балканах є те, що регіон перестав 

бути ареною постійних воєнних конфліктів. Завдяки економічній, фінансовій, 

гуманітарній допомозі США, у тому числі через євроатлантичні та міжнародні 

фінансові установи, країни колишньої Югославії отримали можливість розбудови 

держав, здійснення трансформації у бік ринкової економіки та демократії і, 

відповідно, шанс стати повноцінною частиною колективного Заходу.  

Однак, багато проблем на сьогодні не вирішено. Дейтонська угода зупинила 

Боснійську війну, але започаткувала низку проблем, що поступово завели державне 

будівництво БіГ у глухий кут: зберігається можливість подальшого розпаду країни. 



15 

 

Невдалою була політика США щодо Сербії. Бомбардування й подальше втручання у 

внутрішні справи країни відштовхнули сербів від США. Концепція «обраної 

провини сербів» у другій половині 1990-х рр. лише активізувала націоналістичні 

настрої у країні. Хоча сьогодні Сербія обрала європейський вектор розвитку, у 

суспільстві досі багато «анти-натовців» та «про-путінців». Сербія є найбільш 

проросійськи налаштованою державою у західнобалканському регіоні, що 

пояснюється не тільки культурними та історичними особливостями, а й 

прорахунками у зовнішній політиці США. Враховуючи сучасну агресивну політику 

РФ, це є фактором потенційної нестабільності в регіоні. 

6. Протягом останньої чверті століття американська політика в 

західнобалканському регіоні послідовно еволюціонувала під впливом як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників, сформувавшись у чітко позначену систему заходів, що 

мають на меті перетворення Західних Балкан у зону стабільності з наступною 

їхньою інтеграцією в євроатлантичне співтовариство. Західнобалканський регіон як 

такий знаходиться на периферії американських інтересів, але його стабільність є 

важливою складовою європейської безпеки. У свою чергу, загальноєвропейська 

безпека – один з головних геостратегічних пріоритетів США. Слід мати на увазі, що 

БіГ балансує на межі стану «держави, яка не відбулася». Ще більшу потенційну 

загрозу представляє можливе зближення Сербії і Російської Федерації. Не можна 

виключати можливість розміщення російських озброєнь на території Сербії. 

Показовою є спроба державного перевороту, що нещодавно відбулася в Чорногорії і 

яку пов’язують з російським втручанням. Агресивна політика В. Путіна вкупі з 

дезінтеграційними процесами в ЄС (вихід Великої Британії), певним 

«євророзчаруванням», а також прорахунками американської політики, можуть будь-

коли порушити стабільність регіону, що так довго вибудовувалась. Наразі можна з 

впевненістю прогнозувати, що США збережуть свою присутність у 

західнобалканському регіоні як гаранта стабільності і подальшого просування країн 

регіону на шляху до Європи. Власне, саме в цьому – інтегруванні в європейські 

структури і загалом в європейську спільноту – США вбачають свою головну мету 

відносно Західних Балкан. Тенденцією останніх років, що була характерна для 

політики Обами і сьогодні Д. Трампа, є намагання досягти поставлених цілей з 

найменшими для Сполучених Штатів матеріальними витратами. Проте, делегування 

вирішення проблем регіону європейським структурам є свідченням зрушень у самих 

основах формування американської зовнішньої політики. Підсумовуючи, треба 

зазначити, що регіональний курс можна вважати успішним. У політичній, 

економічній і воєнній площині США міцно закріпилися на Балканах, 

продемонстрували своє лідерство у вирішенні воєнних конфліктів, актуалізували 

роль і значення НАТО в нових геополітичних умовах. Вашингтон виробив чіткий 

підхід щодо західнобалканського регіону. Геостратегічною метою є збереження 

цілісної, сильної Європи, котра є найважливішим стратегічним союзником і 

партнером Сполучених Штатів.  
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Перемога Трампа означає серйозне посилення ізоляціоністських принципів. 

Складно прогнозувати політику президента, який протягом перших «ста днів» перш 

за все пробував скасувати найбільш важливі рішення свого попередника. При цьому 

Трамп оголосив, що його пріоритет – внутрішні, перш за все економічні проблеми 

США. Маючи на увазі, що Балкани залишалися для США другорядним питанням з 

моменту закінчення епохи Клінтона, можна припустити три сценарії подальшого 

розвитку відносин між США й регіоном Західні Балкани. «Чорний» сценарій: США 

повністю усуваються від втручання в проблеми РЗБ, надаючи шанс Росії і Туреччині 

вільно впроваджувати в регіоні свої національні інтереси. Як результат, авторитет 

Сполучених Штатів може постраждати не тільки в РЗБ, але й у Великій Європі. 

«Сірий» сценарій: США залишають за собою окремі важелі впливу в РЗБ, перш за 

все НАТО в якості інструменту забезпечення безпеки в разі виникнення особливо 

напружених ситуацій, упоратись з якими ЄС виявиться нездатним. Тобто, з 

невеликими коливаннями збережеться сучасна картина. «Рожевий» сценарій, 

найменш імовірний: США посилять свою колишню функцію лобіста інтересів країн 

Західних Балкан з метою їх подальшого активного просування в ЄС та НАТО. Отже, 

прогнозуючи політику адміністрації Трампа щодо Західних Балкан, можна з 

великою долею вірогідності припустити подальше зниження активності Вашингтона 

у цьому регіоні. Скорочення активності США є вкрай небезпечною тенденцією, 

адже саме зовнішній фактор (США, НАТО, ЄС) відіграв головну роль у стабілізації 

регіону. Зменшення уваги з боку адміністрації Трампа до західнобалканського 

регіону може означати посилення Росії, а згодом навіть повернення окремих країн 

регіону до зони впливу РФ. Американська політична еліта спільно з європейськими 

структурами змушена буде розробити програму дій, направлену на зниження 

ступеню втручання Росії у справи регіону.  

У цій ситуації для України є можливість скористатися не тільки досвідом 

трансформації країн західнобалканського регіону, а й використати відповідні 

структури, створені для допомоги Балканам за участі США, як то: Центр 

підвищення кваліфікації у сфері фінансів, що діє у Словенії, Регіональна школа 

державного управління в Чорногорії, Південно-Східний європейський центр 

підприємництва в Хорватії, Регіональна антикорупційна ініціатива в Боснії і 

Герцеговині тощо. Перші спроби використання позитивного досвіду країн 

західнобалканського регіону вже є: Україна стала членом Енергетичної спільноти 

Південно-Східної Європи. Подане дослідження також є важливим для нашої країни 

у процесі врегулювання конфліктів, до яких сьогодні втягнуто Україну. На шляху 

вирішення збройних конфліктів у західнобалканському регіоні було розроблено і 

впроваджено декілька моделей. Вивчення «косовської моделі» (надання 

незалежності) приводить до однозначного висновку про неприйнятність її 

використання щодо Криму та Донбасу. Не може бути застосована і «боснійська 

модель» (зовнішнє регулювання і контроль), адже в сучасних умовах зовнішнім 

регулятором може стати Росія, держава-агресор. Наразі тільки «македонська 

модель» (збереження унітарної держави та територіальної цілісності при створенні 
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всіх умов для всебічного розвитку національних меншин), що реалізується за 

підтримки США та інших міжнародних структур, може розглядатись як певний 

приклад для України. 
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АНОТАЦІЯ 

Козловська Ю. І. Політика США щодо регіону Західні Балкани в 

постбіполярний період. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України. – Київ, 2017. 

У дисертації здійснено ґрунтовне дослідження еволюції політики США щодо 

західнобалканського регіону в постбіполярний період. Встановлено, що 

західнобалканський регіон як такий знаходиться на периферії американських 

інтересів, але його стабільність є важливою складовою загальноєвропейської 

безпеки, яка у свою чергу – один з головних геостратегічних пріоритетів США. 

Обґрунтовано, що регіональний курс можна визначити як успішний – в політичній, 

економічній і воєнній площині США міцно закріпилися на Балканах, 

продемонстрували своє лідерство у вирішенні воєнних конфліктів, актуалізували 

роль і значення НАТО в нових геополітичних умовах. Встановлено, що головним 

регіональним завданням політики США щодо Західних Балкан вбачається інтеграція 

всіх країн західнобалканського регіону в європейські й євроатлантичні структури. 

 Ключові слова: США, зовнішня політика, «Регіон Західні Балкани», 

західнобалканський регіон, етноконфесійні конфлікти, Дейтонські угоди, 

«Балканська криза». 

 

АННОТАЦИЯ 

Козловская Ю. И. Политика США относительно региона Западные 

Балканы в постбиполярный период. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных системы и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко МОН Украины. – Киев, 2017. 

В диссертации осуществлено обстоятельное исследование эволюции политики 

США относительно западнобалканского региона в постбиполярный период. 

Установлено, что западнобалканский регион как таковой находится на периферии 

американских интересов, однако его стабильность является важнейшей 

составляющей общеевропейской безопасности, которая в свою очередь – один из 

главных геостратегических приоритетов США. Обосновано, что региональный курс 

можно определить как успешный – в политической, экономической и военной 
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сферах США прочно закрепились на Балканах, продемонстрировали своё лидерство 

в урегулировании военных конфликтов, актуализировали роль НАТО в новых 

геополитических условиях. Установлено, что основным региональным заданием 

политики США относительно Западных Балкан видится интеграция всех стран 

западнобалканского региона в европейские и евроатлантические структуры. 

Ключевые слова: США, внешняя политика, «Регион Западные Балканы», 

западнобалканский регион, этноконфессиональные конфликты, Дейтонские 

соглашения, «Балканский кризис».  

 

SUMMARY 

Kozlovska Yu. I. US policy towards the Western Balkans in the post-bipolar 

period. – Manuscript.  

Thesis for obtaining a scholarly degree of the Candidate of Political Science (PhD) in 

specialty 23.00.04. – Political Problems of International Systems and Global 

Development. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis provides a thorough study of the evolution of the US policy towards the 

Western Balkans in the post-bipolar period. 

 It has been determined that over the last quarter of the century the American policy 

towards the Western Balkans has consistently evolved under the influence of both internal 

and external factors, having been formed into a well-defined system of measures with a 

pronounced target orientation which is the transformation of the Western Balkans into a 

zone of stability and loyalty with their further integration into the Euro-Atlantic 

community. It has been established that the Western Balkans is on the periphery of US 

interests as such, but its stability is an important component of pan-European security, 

which in turn is one of the main geostrategic priorities of the United States. 

 With the coming to power of the Clinton Democratic administration, there was a 

fundamental revision of the American foreign policy towards the post-Yugoslav area. 

From now on, the United States regarded the resolution of the conflicts caused by the 

dissolution of Yugoslavia as one of the key steps in achieving American global leadership, 

and the Western Balkans themselves as a region whose stability directly affects the 

prospects for a united Europe and the strengthening of Euro-Atlantic cooperation. The 

terrorist attack on the US in September 2001 influenced the George W. Bush 

administration's foreign policy strategy. The Western Balkans was excluded from the 

American foreign policy priorities.  

 However, the unresolved Kosovo problem, the armed conflict in Macedonia, the 

growth of centrifugal tendencies in Bosnia and Herzegovina, threatening the resumption of 

interethnic conflict, prompted the United States to intensify its activities in the Western 

Balkans. The United States opposed the freezing of the Kosovo problem and became one 

of the main promoters of Kosovo's independence and its subsequent recognition by the 

international community. Over the past few years, there has been a further decline in US 

activity in the Western Balkans. This was explained, firstly, by the concentration of 
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Obama administration's activities on geostrategic priorities (the fight against terrorism, the 

Middle East), and secondly, a certain stabilization of the situation in the Western Balkans.  

 In general, the evolution of the US foreign policy towards the Western Balkans can 

be divided into three periods. The first, 1989–1995, was determined by two main 

components: the self-identification of the United States in the post-bipolar world and the 

systemic crisis in the post-Yugoslav area. A number of factors, such as the Gulf War, the 

lack of an unequivocal assessment of the events in the Balkans on the part of the American 

elites, disagreements with European partners, the rapid course of events led to the 

reflexive nature of US policy at this stage. Gradually, the final purpose was to prevent the 

spread of the "balkanization" process to Central and Eastern Europe, to achieve stability in 

the region. The outcome of the first period was the conclusion of the Dayton agreement.  

 The second period, 1995–2008, was marked by correction of goals and 

improvement of means of their achievement. Thus, the goal was to further stabilize the 

situation in the region and gradually integrate the Western Balkan countries into the 

European and Euro-Atlantic community. The American foreign policy towards the 

Western Balkans was shaped into a clear strategy, and concrete actions became preventive. 

Proclamation of Kosovo's independence meant laying the foundations for solving one of 

the most painful problems in the region.  

 The third period, 2008–2017, marked the further realization of the goal set earlier; 

but the feature was the termination of activities and wide involvement of the EU structures 

in solving the problems of the region.  

 It has been proved that the regional policy can be defined as successful, that is in the 

political, economic and military areas the USA has firmly established itself in the Balkans, 

demonstrated its leadership in resolving military conflicts, and actualized the role and 

significance of NATO within the new geopolitical environment. Gradually, Washington 

has developed a clear approach to the Western Balkans. The geostrategic goal is to 

maintain a unified, strong Europe, which remains the most important strategic ally and 

partner of the United States. 

 It has been established that the main regional task of the US policy towards the 

Western Balkans is the integration of all Western Balkan countries into European and 

Euro-Atlantic structures, since any state in the region that is not controlled by the EU and 

NATO can be a source of instability and danger in Europe. The evolution of the American 

policy in the Western Balkans towards further reduction of Washington's involvement in 

the region is anticipated.  

Keywords: USA, foreign policy, “Western Balkans”, Western Balkan region, ethnic 

and religious conflicts, Dayton Agreement, “Balkan crisis”. 

 


