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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Розпад СРСР створив умови 

політичного вакууму в центральноазійському регіоні, передовсім з огляду на 

швидкоплинну й фактично неочікувану у своїй стрімкості суверенізацію 

радянської Середньої Азії. Незважаючи на те, що де-факто колишні союзні 

республіки якийсь час ще залишалися у сфері впливу "центру" в особі 

Російської Федерації, в регіон стали проникати й закріплюватися там 

Туреччина, Іран, Китай, Пакистан, Індія та США. 

Великою мірою поява нових претендентів на вплив у регіоні була 

пов'язана із прагненням реалізації інтересів згаданих акторів світової політики, 

в першу чергу, економічних. Хоча відносини США із регіоном не були 

настільки комплексними та всеохоплюючими, як у, приміром, Китаю чи Росії, 

після розпаду СРСР Вашингтон суттєво підняв рівень власного економічного, 

політичного та стратегічного впливу. Таким чином, центральноазійський регіон 

посів істотно важливіше місце як у зовнішні політиці США, так і в 

міжнародних відносинах в цілому. Значення пострадянської Центральної Азії 

для Вашингтону також набуло особливої ваги через геополітичну позицію 

регіону як суміжного з Афганістаном. 

Актуальність теми дослідження зросла у зв’язку з рішенням керівництва 

США здійснити нарощування військової присутності в Афганістані у 2015 – 

2016 рр., доступ західної коаліції до якого поліпшився завдяки співробітництву 

Вашингтону з країнами Центральної Азії на початку ХХІ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою частиною наукових планів кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконана в межах 

науково-дослідної теми «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: 

історія і сучасність» (реєстраційний номер 11 БФ 046-01), що пов’язана з 

науково-дослідною темою «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації» Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – на основі всебічного аналізу широкого кола джерел 

та наукового доробку вчених дослідити політику США щодо п’яти країн 

Центральної Азії протягом 1993 – 2015 рр. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення завдань: 

* з’ясувати ступінь вивчення проблем дослідження та проаналізувати 

його джерельну базу; 

* розкрити історико-географічний та соціально-політичний контекст 

розуміння терміну «регіон Центральної Азії»; 

* визначити й охарактеризувати основні етапи розвитку політики США 

щодо країн Центральної Азії у період президентських каденцій Б.Клінтона, Дж. 

В.Буша та Б.Обами; 
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* з’ясувати основні параметри, головні механізми та пріоритети реалізації 

цієї політики; 

* здійснити порівняльний аналіз політики США та інших провідних країн  

– гравців регіону; 

* подати оцінку центральноазійської політики США з огляду на її 

ефективність та здійснити прогнозування на ґрунті історичного досвіду. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика США у постбіполярний 

період. 

 Предметом дослідження виступає політика США щодо країн 

пострадянської Центральної Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Хронологічні межі дисертації охоплюють роки президентських каденцій 

трьох американських президентів – Б.Клінтона, Дж.В.Буша та Б.Обами у 1993 – 

2015 рр., тобто час зміни концептуальних підходів керівництва США до 

колишніх пострадянських держав, якій був притаманний  перехід від розгляду 

країн Центральної Азії як «периферії внутрішньої політики Російської 

Федерації» до їх визнання важливим регіоном для США в Євразії. Іноді автор 

свідомо виходить за визначені хронологічні рамки з метою з’ясування 

причинно-наслідкових зв’язків певних процесів та явищ, а також з метою 

уточнення історико-географічних понять та деяких світополітичних концепцій. 

  Географічні межі дослідження охоплюють п’ять країн пострадянської 

Центральної Азії: Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та 

Киргизстан, а також Сполучені Штати.  

   Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження 

складають принципи історизму та системності. З метою реалізації цих 

принципів використано загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція), а 

також спеціальні методи (хронологічний, порівняльно-історичний, 

статистичний). Поєднання цих наукових методів дало можливість всебічно і 

комплексно дослідити розвиток політики США щодо Центральної Азії 

протягом 1993 – 2015 рр., забезпечило аналітичний характер дослідження та 

визначило структуру й логічне викладення його результатів.  

Хронологічний метод дав можливість з’ясувати ключові відмінності в 

політиці Вашингтону щодо Центральної Азії протягом каденцій трьох 

американських президентів, а також відстежити розвиток уявлень про 

Центральну Азію в історії. 

Порівняльно-історичний метод  допоміг виявити загальне й відмінне в 

політиці Вашингтону за різних президентських адміністрацій, а також з’ясувати 

причини цих подібностей і відмінностей. При цьому зіставлялись різні рівні та 

етапи розвитку досліджуваних явищ, визначались тенденції еволюції 

американської центрально-азійської політики. Використаний у дисертації 

порівняльно-історичний метод аналізу також дозволив з’ясувати зміст 

трансформації концептуальних настанов США та їхніх головних конкурентів 

стосовно центрально-азійського регіону. 

У дослідженні було використано статистичний метод, який допоміг 

з’ясувати природно-ресурсний потенціал Центральної Азії як важливий чинник 

американської політики щодо регіону. 
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Наукова новизна дослідження полягає в постановці та розробці 

актуальної теми, яка потребує подальшого дослідження. Особистий внесок 

автора полягає в наведених нижче висновках, котрі виносяться на захист. 

 Вперше в українській історичній науці на базі комплексного аналізу 

історіографії і  широкого спектру джерел: 

 * було досліджено еволюцію політики Вашингтону щодо пострадянської 

Центральної Азії;  

* визначено місце пострадянської Центральної Азії  в американській 

зовнішній політиці; 

          * здійснено аналіз перспектив політики США в Центральній Азії з огляду 

на позицію керівників центральноазійських держав у зв’язку з агресивними 

діями Російської Федерації щодо України.  

  Удосконалено знання про: 

 * еволюцію політики Вашингтону щодо пострадянської Центральної Азії; 

 * теоретичні обґрунтування інтересів США в регіоні в досліджуваний період; 

 *диверсифікований характер інтересів США в Центральній Азії в       

пострадянський час. 

Набули подальшого розвитку  знання про: 

 * зв’язок американської стратегії в регіоні кінця ХХ – початку ХХІ ст. з 

класичними геополітичними концепціями початку XX ст.; 

* межі регіону Центральна Азія, у якому розгорнулася сучасна діяльність 

США; 

* перспективи відносин США та Центральної Азії у зв’язку зі змінами у 

системі міжнародних відносин. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її фактичний 

матеріал, результати та висновки можуть використовуватися з метою  

підготовки узагальнюючих праць з всесвітньої історії та історії міжнародних 

відносин, навчальних курсів та підручників для вищої школи. Положення 

дисертації стануть у нагоді для розробки аналітичних матеріалів, орієнтованих 

на оцінку та прогнозування як зовнішньої політики США, так і міжнародних 

відносин у центральноазійському регіоні. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та положення 

дослідження оприлюднені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: «Південна Україна в міжнародних відносинах: історія і 

сучасність» (Миколаїв, 2013), «Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики» (Київ, 2014), «Еволюція світового розвитку: 

глобальні виклики і глобальна дипломатія» (Київ, 2014), «ХІІ Міжнародна 

наукова конференція «Шевченківська весна – 2014: історія» (Київ, 2014),   

«Перша міжнародна міждисциплінарна конференція» (Одеса, 2015), «Проблеми 

миру й безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття» (Ніжин, 2015), «VIII Волинська 

всеукраїнська історико-краєзнавча конференція» (Житомир, 2015), «Україна і 

США: досвід та перспективи співпраці» (присвячена пам’яті професора 

Б.М.Гончара) (Київ, 2016), «Президентські вибори в США 2016 року: наслідки 

для України та світу» (Київ, 2016). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено 

в семи наукових публікаціях, у тому числі в одній статті в зарубіжному 

науковому виданні. Окремі положення та результати дослідження додатково 

відображені у шести публікаціях тез і виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел і 

літератури (471 позиція, 51 с.), 5 додатків. Загальний обсяг дисертації – 221 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Перший розділ «Ступінь наукової розробки проблеми та джерельна 

база дослідження» присвячений аналізу наукової літератури та характеристиці 

джерельної бази. 

У підрозділі 1.1. «Ступінь наукової розробки проблем дослідження» 

проаналізовано стан наукового вивчення теми. 

Перші праці щодо формування нової стратегії США стосовно 

новостворених центральноазійських незалежних держав з’явилися ще на 

початку 1990-х рр. ХХ ст.
1
 Великий масив наукових праць, присвячених 

політиці Вашингтону щодо Центральної Азії, з’явився в період 2001 – 2009 рр., 

тобто в час активного перегляду керівництвом США ролі регіону в 

зовнішньополітичному курсі та зростання значення Центральної Азії в 

стратегічних напрацюваннях Вашингтону. Серед цих праць представлені як 

дослідження діяльності США в Центральній Азії загалом,
2
 так і розвідки, 

присвячені двостороннім відносинам з окремими центральноазійськими 

країнами.
3
 Дослідники акцентували увагу на важливості Центральної Азії як 

своєрідного випробувального майданчику для розбудови американської 

стратегії в інших регіонах світу, висловлювали практичні зауваження стосовно 

військової присутності американських формувань на території 

центральноазійських держав у рамках операцій в Афганістані, наголошували на 

стратегічній важливості регіону Центральної Азії з огляду на її географічне 

розташування. 

Важливий внесок у дослідження американської політики в Центральній 

Азії протягом досліджуваного періоду зробив С.Бланк.
4
 Він констатував, що 

важливість стратегічного та військового потенціалу Центральної Азії є 

головним фактором зацікавленості США та інших провідних країн світу в  

                                                 
1
  Fuller G. Central Asia. The New Geopolitics / G.Fuller. – National Defense Research Institute. – Santa 

Monica, 1992. – 86 p. 
2
  Mayer М. US Grand Strategy and Central Asia: Merging Geopolitics and Ideology/ M.Mayer. – Defence and 

Security Studies. – Oslo, 2008. – 143 p., Davis J., Sweeney M. Central Asia in U.S. Strategy and Operational Planning: 

Where Do We Go From Here? / J.Davis, M.Sweeney. – The Institute for Foreign Policy Analysis. – Washington, D.C., 

February 2004. – 83 p., McDermott R. Countering Global Terrorism: Developing the Anti-Terrorist Capabilities of the 

Central Asian Militaries / R.McDermott. – Strategic Studies Institute. – 2004. – 46 p., Blank S. Challenges and 

Opportunities for the Obama Administration in Central Asia / S.Blank. – Strategic Studies Institute. – 2009. – 57 p. та 

ін. 
3
  Akbarzadeh S. Uzbekistan and the United States. Authoritarism, Islamism and Washington’s Security Agenda 

/ S.Akbarzadeh.  – London: Zed Books, 2005. – 166 p., Stobdan P. Central Asia. Democracy, Instability and Strategic 

Game in Kyrgyzstan  / P.Stobdan. – New Dehli: Pentagon Press, 2014. – 276 p. та ін. 
4
  Blank S. After Two World Wars: Reflections on the American Strategic Revolution in Central Asia / S.Blank. 

– Strategic Studies Institute. – 2005. – 61 p. 
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регіоні. У контексті суперництва великих країн в Центральній Азії 

С.Бланк згадав не лише таких традиційних конкурентів за встановлення впливу 

над Центральною Азією для Вашингтону, як Китай та Росія, а й Європейський 

Союз. 

До стратегічної важливості Центральної Азії в зовнішній політиці США з 

військового та безпекового поглядів зверталися Р.Менон, Н.Макфарлейн, 

Л.Ліфан, Д.Шиву, С.Корнелл, А.Казанцев, Р.Саттер, А.Баранов, Р.Гумеров
5
. 

Дослідники зосередилися на утвердженні Центральної Азії як принципового 

об’єкту зовнішньої політики Вашингтону на початку ХХІ ст., важливості 

американської присутності в регіоні для боротьби з міжнародним тероризмом, 

облаштуванні баз в Узбекистані, Таджикистані та Киргизстані як плацдарму 

для боротьби з Аль-Каїдою й Талібаном, розвитку співробітництва Вашингтону 

з правлячими верхівками центрально-азійських держав з питань безпеки, 

антитерористичних заходів і контролю над озброєннями. 

Розгляд важливості Центральної Азії для зовнішньої політики США як 

скарбниці природних ресурсів (нафти, газу, урану тощо) знайшов своє 

відображення в працях І.Іслама, А.Тюркера, О.Кузьміної.
6
 Вони детально 

проаналізували питання конкуренції США з Китаєм та Росією за ресурсну базу 

центральноазійських держав, насамперед Туркменістану і Казахстану, а також 

підкреслили, що проблеми безпеки й енергетики є наріжним каменем інтересів 

США в Центральній Азії.  

Ряд наукових праць також присвячено формулюванню прогнозів 

стосовно майбутнього стратегії Сполучених Штатів у Центральній Азії.
7
 

Переважно такі розвідки підкреслюють необхідність подальшої діяльності 

США в регіоні  з урахуванням та розумінням стратегічного ландшафту 

Центральної Азії з її різноспрямованістю політичних тяжінь та нестабільним 

державним управлінням. 

Значний інтерес становлять наукові праці, що охоплюють питання 

регіональної  конкуренції США з іншими державами на теренах Центральної 

Азії. Серед них насамперед звертає на себе увагу колективна монографія 

Ю.Румера, Ч.Хуашена та Д.Треніна «Центральна Азія: погляди з Вашингтону,  

                                                 
5
  Menon R. The New Great Game in Central Asia / R.Menon // Survival. – Volume 45. – #2. – Summer 2003. – 

p. 187 – 204, MacFarlane N. The United States and Regionalism in Central Asia / N.MacFarlane //  International 

Affairs. – 80, 3 (2004). – p. 447 – 461, Lifan L., Shiwu D. Geopolitical Intersts of Russia, the U.S. and China in Central 

Asia / L.Lifan, D.Shiwu // – Central Asia and the Caucasus. – No. 3 (27). – 2004. – p. 139 – 146, Cornell S. The United 

States and Central Asia: In the Steppes to Stay? / S.Cornell // – Cambridge Review of International Affairs. – Volume 

17. – No. 2. – July 2004. – p. 240 – 251, Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: проекты, 

дилеммы, противоречия: [монография] / А.Казанцев. – - М.: МГИМО-университет, 2009  – 186 с., Sutter R. The 

United States in Asia  / R.Sutter.  – Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2008. – 330 p., Баранов А.Ю. 

Шанхайская организация сотрудничества и политика США в Центральной Азии: дис. канд. пол. наук: 23.00.04/ 

Баранов Антон Юрьевич. – М., 2010. – 196 с, Гумеров Р.А. Геополитические интересы США, Китая и России в 

Центральной Азии: дис. канд. пол. наук: 23.00.04 / Гумеров Родион Альфредович. – М., 2009. – 132 с. 
6
  Islam I. The U.S. Role and Policy in Central Asia: Energy and Beyond / I.Islam // - The Arts Faculty Journal. 

– July 2010 – June 2011. – p. 33 – 51, Turker A.T. Geopolitics of Caspian Oil and Gas / A.T.Turker // –International 

Journal of Social Sciences and Humanity Studies. – Volume 4. – No. 1. – 2012. – p. 33 – 42, Кузьмина Е.М. Внешние 

экономические интересы как фактор экономического развития Центральной Азии. /Е.Кузьмина. – М.:Институт 

экономики, 2013. – 58 с. 
7
  Попов Д.С. Центральная Азия в стратегии США после 2014 г. / Д.Попов // – Геополитика. 

Информационно-аналитическое издание. – Выпуск 20. – М., 2013. – с. 59 – 62., Манкофф Дж. Политика США в 

Центральной Азии после 2014 года / Дж.Манкофф // – Pro et Contra. – январь – апрель 2013. – с. 41 – 57. 
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Москви та Пекіну».
8
 У цій монографії американець Ю.Румер присвячує 

свій розділ становищу та важливості Центральної Азії для США після подій 11 

вересня 2001 р. Монографія розкриває занепокоєність Вашингтону проблемою 

ядерної зброї в азійській частині колишнього СРСР, формулює нову стратегію 

США в Центральній Азії в рамках антитерористичних операцій, з’ясовує 

ресурсний потенціал регіону. Також питанню конкурентної боротьби 

вищезгаданих держав на теренах Центральної Азії присвятили свої наукові 

розвідки Є.Троїцький, Р.Жангожа і М.Мурашкіна.
9
 

Окрему групу досліджень становлять розвідки власне 

центральноазійських науковців. Стратегія США в Центральній Азії висвітлена 

в роботах К.Сироєжкіна, М.Лаумуліна, М.Тажина, Ж.Алдубашевої,
10

 чиї 

напрацювання охоплюють такі питання, як проблема  політичної спадковості 

президентського курсу щодо регіону, конкурентний трикутник «Вашингтон – 

Пекін – Москва» в Центральній Азії, питання Афганістану в американсько-

центральноазійських відносинах, кореляція стратегій Вашингтону в 

Центральній Азії і на «Великому Близькому Сході» тощо. 

Серед українських фахівців до питань діяльності та інтересів США в 

Центральній Азії зверталися Б.Левик і Д.Дорофеєв.
11

 Зокрема, один з розділів 

монографії Б.Левика присвячено висвітленню зовнішньополітичних впливів на 

центральноазійські держави з боку США. Слід, однак, зауважити, що ця 

проблема не знайшла достатньо широкого розкриття в запропонованій 

монографії. Діяльність Вашингтону в Центральній Азії та її вплив на відносини 

з регіональними конкурентами США розглядалася в працях В.Орлик.
12

 

Таким чином, аналіз історіографії засвідчив, що в сучасній історичній 

науці практично не представлено комплексних досліджень щодо американської 

стратегії в Центральній Азії в період 1993 – 2015 рр. Звертає на себе увагу і те,  

                                                 
8
  Rumer E, Trenin D., Huasheng Z. Central Asia: Views from Washington, Moscow and Beijing / E.Rumer, 

D.Trenin, Z.Huasheng.  – New York: Armork, 2007. – 224 p. 
9
  Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии в 1992 – 2000 гг.: дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / 

Троицкий Евгений Федорович. – Томск, 2003. – 244 с., Жангожа Р.Н. Трансформація ідентичності нових 

незалежних держав Центральної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. : автореф. дис. на здобуття 

ступеню док. пол. наук: спец. 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / 

Р.Н.Жангожа. – К., 2007. – 36 с., Мурашкіна М.З. Взаємодія та суперництво Росії, США і Китаю в Центральній 

Азії.: дис. канд. пол. наук: 23.00.04/ Мурашкіна Мар’яна Зіновіївна. – Миколаїв, 2015. – 252 с. 
10

  Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы / [под ред. К.Л.Сыроежкина]  – Алматы: КИСИ при 

Президенте Республики Казахстан. – 2011. – 456 с., Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной 

политологии и мировой геополитике. Том ІІІ. Геополитика и международные отношения (вторая половина ХХ 

– начало ХХІ века) / М.Лаумулин. – Алматы: КИСИ при Президенте Республики Казахстан. – 2009. – 280 с., 

Tazhin M. The Geopolitical Role of the Main Global Players in Central Asia / M.Tazhin // American Foreign Policy 

Interests. – No. 30. – 2008. – p. 63 – 69, Алдубашева Ж.М. Внешнеполитическая стратегия США в Центральной 

Азии и Афганистане в контексте борьбы с международным терроризмом [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: World Wide Web: http://articlekz.com/article/8357  (дата обращения: 2 Ноября 2013 г.). – Название с 

экрана. 
11

  Левик Б. Пострадянські республіки Центральної Азії в умовах геополітичних викликів наприкінці ХХ 

– на початку ХХІ ст. / Б.Левик. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – 188 с., Дорофеєв Д. 

Геостратегія США в Центральній Азії у світлі міжнародних підходів політичних партій Росії /Д.Дорофеєв // - 

Дослідження світової політики: збірник наукових праць. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України. – Вип. 23, 2003. – с. 26 – 33., Дорофеев Д.В. Центральная Азия в интересах Ирана, Китая, России 

и Турции: взгляд из США /Д.Дорофеев // - Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 120. – с. 26 – 29. 
12

  Орлик В. В. Проблеми російсько-американських відносини після "перезавантаження" / В.В.Орлик // 

Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 154-160. 

http://articlekz.com/article/8357
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що наявний масив дослідницької літератури практично жодною мірою не 

враховує нові явища та процеси, породжені в межах міжнародно-політичної 

дійсності агресивною політикою РФ на пострадянському просторі. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дисертаційного дослідження» 

присвячений характеристиці використаного комплексу джерел. 

Джерельну базу дослідження можна поділити на кілька груп: 1) 

документи органів виконавчої та законодавчої влади США і країн регіону; 2) 

джерела персонального походження; 3) преса; 4) аналітичні документи, огляди, 

оцінки дослідницьких установ. 

Великий пласт інформації з питань американської зовнішньої політики в 

регіоні отримано з документів виконавчої та законодавчої влади. Так, завдяки 

аналізу доповідей
13

 та меморандумів
14

 щодо проблеми денуклеаризації 

пострадянської Центральної Азії став можливим всебічний розгляд ролі США в 

розв’язанні проблеми утилізації ядерної зброї, що зберігалася у 

центральноазійських сховищах ще з радянських часів. У даній категорії 

інформаційних матеріалів особливий інтерес становлять розсекресечені 

доповіді щодо міжурядових операцій,
15

 а також листування глав держав
16

, що 

пов’зані з підписанням міжнародних договорів та формулюванням відповідних 

зобов’язань. Окремо слід виділити Стратегію національної безпеки США 1998 

р.,
17

 яка визнає регіон із його природними ресурсами принципово важливим для 

Америки, а також Стратегію національної безпеки 2002 р.,
18

 котра також 

заторкує дане питання. У контексті взаємодії між Вашингтоном та урядами 

країн Центральної Азії в рамках антитерористичної операції в Афганістані слід 

виокремити  й відповідні рішення міжнародних організацій, зокрема резолюцію 

ООН «Загрози міжнародному миру й безпеці, завдані терористичними  

актами»
19

, документи за підписом  Президента США
20

 та тексти 

доповідей щодо даного питання.
21

 

                                                 
13

  Burns W.F. Report to the Senate Committee on Foreign Relations on U.S. Efforts to Facilitate the Safe and 

Secure Disarmament of Former Soviet Nuclear Weapons / W.F.Burns. – February 9, 1993. – 13 p. 
14

  Defining American Interests in Kazakhstan. – National Security Council. –  February 18, 1992. – Bush 

Presidential Library. – 4 p. 
15

  Project Sapphire After Action Report  [Electronic Resource]. – Mode of Access: World Wide Web:  

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/01%20-%20After%20Action%20report%20DTRA.pdf (Last 

access: on August 29, 2015). – Title from the screen. 
16

  A Letter from Nazarbayev to Bush on START [Electronic Resource] – Mode of Access: World Wide Web: 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/05%20-%201992-05-

19%20Letter%20from%20Nazarbayev%20to%20Bush%20on%20START.pdf (Last Access: August 29, 2015). – Title 

from the screen; A Letter from Bush to Nazarbayev [Electronic Resource] – Mode of Access: World Wide Web: 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/06%20-%201992-08-

28%20Letter%20from%20Bush%20to%20Nazarbayev.pdf  (Last Access: August 29, 2015). – Title from the screen. 
17

  A National Security Strategy for a New Century.  – The White House. -  October 1998. – 59 р. 
18

  The National Security Strategy of the United States of America.  – September 2002. – The White House, 

Washington. – 31 р. 
19

  Resolution 1368 (2001). Adopted by the Security Council at Its 4370
th

 Meeting, on September 12, 2001 

[Electronic Resource] – Mode of Access: Word Wide Web:  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement (Last access: April 4, 2014). – Title from 

the screen. 
20

  Afghanistan Freedom Support Act of 2002. September 12, 2002 [Electronic Resource] – Mode of Access: 

World Wide Web: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-107srpt278/html/CRPT-107srpt278.htm (Last access: April 8, 

2014). – Title from the screen. 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/01%20-%20After%20Action%20report%20DTRA.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/05%20-%201992-05-19%20Letter%20from%20Nazarbayev%20to%20Bush%20on%20START.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/05%20-%201992-05-19%20Letter%20from%20Nazarbayev%20to%20Bush%20on%20START.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/06%20-%201992-08-28%20Letter%20from%20Bush%20to%20Nazarbayev.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB491/docs/06%20-%201992-08-28%20Letter%20from%20Bush%20to%20Nazarbayev.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-107srpt278/html/CRPT-107srpt278.htm
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Чималий пласт інформації з теми дисертаційного дослідження містять 

матеріали слухань профільних комітетів Конгресу США, а також виступи 

державних діячів США в цих комітетах. Зокрема, саме ці документи дають 

змогу поглянути на проблематику внутрішнього розвитку країн Центральної 

Азії очима спеціалістів та представників США в країнах регіону, простежити 

динаміку розвитку стратегії Вашингтону в цих країнах після подій 11 вересня 

2001 р., виокремити найбільші проблемні питання – військове співробітництво, 

суспільне реформування, права людини тощо.
22

 

Окремі складові політики США в Центральній Азії висвітлено у 

періодничній пресі. Так, ряд американських, центральноазійських та російських 

видань вміщували повідомлення про важливі теоретичні та практичні аспекти 

політики США щодо регіону.
23

  

Важливе значення для дослідження обраної теми мали мемуари 

американських політичних діячів – Державного секретаря США в 2005 – 2009 

рр. К.Райс, Державного секретаря США в 2009 – 2013 рр. Г.Клінтон, віце-

президента в адміністрації Дж.В.Буша Р.Чейні, міністра оборони в адміністрації 

Дж.В.Буша Д.Рамсфельда тощо.
24

 Праці цих політичних діячів присвячені 

проблемам сприйняття Вашингтоном регіону Центральної Азії після розпаду 

СССР та необхідності не лише загального переосмислення підходів до 

пострадянського простору, а й утворення нових адміністративних структур для 

роботи в даному регіоні, регіональної конкуренції США з Росією, значення  
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країн Центральної Азії в американській антитерористичній 

кампанії в Афганістані та ін.  

Розробці теми дослідження допоміг аналіз аналітичних документів, 

оглядів та оцінок дослідницьких установ. Переважно ці огляди зосереджуються 

на проблематиці конкурентної боротьби США з провідними країнами світу за 

вплив у Центральній Азії, дають ряд рекомендацій стосовно подальшої їхньої 

співпраці в регіоні (наприклад, наголошують на важливості двосторонніх 

консультацій між США та Росією стосовно інвестицій та розбудови 

інфраструктури країн регіону) тощо.
25

 Знайшлося в аналітичних доповідях 

місце й для прогностичних міркувань щодо майбутнього відносин США з 

центральноазійськими державами.
26

 

Таким чином, джерельна база є достатньо широкою і різноманітною для 

всебічного охоплення обраної теми дисертаційного дослідження та дозволяє 

досягти його мети й реалізувати поставлені завдання. 

Другий розділ «Теоретичний контекст політики США щодо регіону в 

постбіполярний період» присвячений становленню уявлень про Центральну 

Азію як стратегічний регіон світу та розробці світополітичних концепцій, що 

обґрунтовують необхідність контролю провідних держав світу над ним. 

У підрозділі 2.1. «Історико-географічні характеристики Центральної 

Азії як чинник політики США щодо регіону» проаналізовано формування 

географічного уявлення про Центральну Азію в зарубіжній та вітчизняній 

науковій думці. 

Протягом ХІХ – ХХІ ст. регіон Центральної Азії становив собою не 

тільки об’єкт політичного інтересу провідних держав світу, а й предмет 

широких дискусій щодо його коректного позиціонування в окреслених певним 

чином географічних рамках. Фактично макротопонім «Центральна Азія» 

виступав скоріше кабінетним терміном, ніж таким, що мав стосунок до 

конкретної географії або політичного контексту. На теренах сучасної 

Центральної Азії протягом століть існували осередки влади видатних 

завойовників – спершу Чингізхана, а потім і Тимура. Із розпадом їхніх імперій 

Центральна Азія на довгий час зникла з поля зору не тільки світових 

політичних лідерів, а й  вчених. Проте зниження інтересу до неї в жодному разі 

не означало зменшення історико-географічної важливості регіону для світових 

історичних та політичних процесів як такого. У ХІХ ст. регіон знову набув 

принципового значення, ставши ареною боротьби між Росією, Британією,  
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Османською імперією та Францією. З розпадом СРСР битва за 

Центральну Азію розігралася в рамках нового світового порядку.  

У різні історичні епохи Центральна Азія була відома світові під різними 

назвами – Туран, Східний Іран, Сіюй, Мавераннахр, Велика та Мала Бухарії, 

Туркестан, Середня і, нарешті, Центральна Азія. У ХІХ ст. назва «Туркестан» 

остаточно утвердилася в західній науковій думці. У ХХ ст. топонім 

«Туркестан» змінили два варіанти назви регіону – «Середня» і «Центральна» 

Азія в наукових колах російської (радянської) та західної шкіл відповідно. 

Сучасна Центральна Азія включає в себе п’ять колишніх радянських азійських 

республік – Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан та Туркменістан, 

що межує на півдні з Іраном та Афганістаном, на сході – з Китаєм та на півночі 

й заході – з Росією. Назви та кордони сучасного регіону Центральної Азії були 

вперше визначені за радянських часів та мали на меті пов’язати адміністративні 

одиниці (власне, республіки) з етнічними та мовними групами, великою мірою 

керуючись не культурно-цивілізаційною спорідненістю, а політичними 

мотивами. Появі терміну «Центральна Азія» світова спільнота завдячує 

німецькому науковцеві ХІХ ст. А.Гумбольдту. Протягом ХХ ст. в західній науці 

щодо радянських азійських територій послідовно використовувався саме цей 

термін, а в 1992 р. дефініція потрапляє і в пострадянський науковий та 

політичний лексикон. 

У підрозділі 2.2. «Центральна Азія в американських світополітичних 

концепціях та регіональних проектах ХХ – поч. ХХІ ст.» висвітлено 

розвиток теоретичних підходів до сучасної стратегії США щодо Центральної 

Азії, простежено витоки цієї стратегії з класичної геополітичної думки ще 

початку ХХ ст. 

Першій у ХХ ст. концептуалізації становища регіону світова спільнота 

завдячує британському географові Г.Макіндеру, який залучив географічну 

науку до міжнародно-політичного аналізу та довгі роки справляв неабиякий 

вплив на геополітичне мислення американців. Ще у своїй першій розвідці 

«Географічна вісь історії» Г.Макіндер пояснював можливість просування 

головного конкурента Британії -  Російської імперії  - на схід та прогнозував 

перспективи цього просування – розбудову світової імперії на базі азійських 

ресурсів. Серед продовжувачів ідей Г.Макіндера на окрему згадку заслуговує 

Дж.Фейргрів.  У роки Другої світової війни напрацювання Г.Макіндера 

отримують нове прочитання. Актуалізація макіндерівської геополітичної 

концепції ще в 1940-х рр. породила творчу критику британського теоретика. 

Одночасно критиком та своєрідним продовжувачем ідей Г.Макіндера став 

Н.Спікмен. Ряд західних науковців навіть вважають, що між роботами 

Г.Макіндера та Н.Спікмена нема істотних розбіжностей. 

Своєрідним синтезом ідей Г.Макіндера та Н.Спікмена став дослідницький 

доробок американського міжнародного стратега З.Бжезінського. Як і 

Н.Спікмена, З.Бжезінського по праву  можна вважати інтелектуальним 

продовжувачем Г.Макіндера. Завдяки ідеям автора «Великої шахівниці» 

відбулося формування нового, більш активного підходу до Центральної Азії,  
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що абстрагувався від російської реакції на практичну діяльність 

Вашингтону в регіоні.  

Безумовно, найбільш глибокою та цікавою американською аналітичною 

розробкою в межах осмислення ролі регіону Центральної Азії на початку ХХІ 

ст. стала концепція «Великої Центральної Азії», що її в 2005 р. сформулював 

Ф.Старр. Він запропонував розширити межі  регіону, осердям якого обрав 

Афганістан, і розглядали його як геополітичний центр нового інтеграційного 

блоку в складі Центральної та Південної Азії. Своєрідним продовженням ідеї 

Ф.Старра виступає й проект «Нового шовкового шляху» - економічного важеля 

впливу на процес розвитку регіону. Ця стратегія була презентована Державним 

секретарем США Г.Клінтон у липні 2011 р. в ході її візиту в Індію як основа 

економічного співробітництва, лібералізації торгівлі та збільшення 

торговельних потоків у межах «Великої Центральної Азії», яка поєднує п'ять 

республік колишньої Середньої Азії (Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, 

Таджикистан і Узбекистан) з Афганістаном у стратегічне й геополітичне ціле. 

Таким чином, більш ніж столітня історія модерної англо-американської 

геостратегічної думки, наріжним каменем котрої від самих початків її 

формування стала макіндерівська теорія Хартленду, засвідчила те, що 

Центральна Азія розглядалась і продовжує розглядатися нею як ключове 

геополітичне утворення в Євразії. 

У третьому розділі «Проблеми міжнародної безпеки у 

центральноазійській політиці адміністрацій Б.Клінтона,  Дж.В.Буша та 

Б.Обами» досліджено такі питання взаємодії адміністрацій США з країнами 

Центральної Азії в постбіполярний період, як проблема контролю над ядерними 

та звичайними озброєннями та військове співробітництво в ході афганської 

кампанії 2001 – 2014 рр. 

У підрозділі 3.1. «Проблема ядерної зброї та конвенціональних 

озброєнь у регіональній політиці Вашингтону» проаналізовано практичну 

діяльність американських адміністрацій в ході боротьби з розповсюдженням 

зброї масового ураження та звичайних типів озброєнь, які Центральна Азія 

успадкувала від СРСР. 

У 1990-х рр. такі дії щодо колишніх територій СРСР набули особливої 

ваги. Адже після розпаду Союзу чотири центральноазійські республіки (окрім 

Туркменістану, який разом з Молдовою та Азербайджаном виявився поза 

ядерною інфраструктурою СРСР) отримали свою частину ядерного спадку, 

оскільки для загальної радянської ядерної програми регіон відігравав вельми 

важливу роль: розвідки покладів урану проводилися в Казахстані, 

Таджикистані та Узбекистані, обробка отриманої сировини відбувалася в 

Киргизстані. Тож на теренах пострадянської Центральної Азії залишилося 

чимало сировини та ноу-хау, що становили інтерес для фізичних осіб та цілих 

держав,  які прагнули оволодіти ядерною зброєю. 

Завдяки зусиллям сенаторів Р.Лугара та С.Нанна керівництву 

Сполучених Штатів вдалося розробити цілий ряд багатосторонніх програм, що 

стосувалися ядерної безпеки і були запроваджені завдяки діяльності 

Державного департаменту, Департаментів оборони, енергетики та торгівлі з  
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метою посилення контролю над поширенням матеріалів, необхідних 

для створення зброї масового знищення, по всьому світові. Безумовно 

вважливою подією в ході денуклеаризації пострадянської Центральної Азії 

стало проголошення Центральноазійської без’ядерної зони (ЦАБЗ) у 2006 р. 

Найбільш виразним та цікавим кроком в контексті ядерного нерозповсюдження 

з боку Центральної Азії стала секретна операція «Сапфір», сутність якої 

полягала в перевезенні з території Казахстану до Сполучених Штатів 

збагаченого урану загальною масою майже 2200 кг.  

Важливим безпековим питанням Центральної Азії виступала не лише 

наявність зброї масового ураження, а й проблема контролю над 

конвенціональними типами озброєнь (стрілецькою зброєю, вибухівкою, 

ракетами тощо). Наприкінці ХХ ст. розповсюдження звичайних озброєнь, 

зокрема, стрілецької зброї, набуло на теренах регіону значних обсягів. 

Насамперед витоки проблеми слід шукати в афганській кампанії, адже 

протягом «холодної війни» на територію Афганістану не припинялося 

постачання конвенціональних озброєнь з боку двох супротивників – СРСР і 

США. Проблему розповсюдження звичайних озброєнь Центральною Азією 

наприкінці ХХ ст. було поглиблено й громадянською війною в Таджикистані 

1997 р., знову ж таки за рахунок переважно зовнішніх постачань, тепер вже з 

Росії. Таким чином, недобросовісне використання конвенціональних озброєнь 

призвело до формування загрози громадянам Центральної Азії та стабільному 

розвитку країн регіону. Нарешті, наявність доступної легкої зброї в азійській 

частині пострадянського простору створила сприятливий грунт для існування 

терористичних груп, ворожо налаштованих до США. 

У підрозділі 3.2. «Співробітництво США з державами регіону з 

питань протидії міжнародному тероризму та підтримки військово-

політичної операції в Афганістані» висвітлено основні напрямки взаємодії 

США і країн Центральної Азії у військовій сфері та сфері безпеки, зокрема в 

рамках союзницьких операцій в Афганістані в 2001 – 2014 рр. 

Ще за часів адміністрації Б.Клінтона ця країна, більшу частину території 

якої з 1994 р. контролював рух Талібан, розглядалася як потенційний чинник 

внутрішньої загрози регіонові. Після нападів на американське посольство в 

Кабулі в серпні 1998 р. адміністрація президента починає розглядати 

Афганістан виключно крізь призму протидії тероризму. Тож першим і 

основним занепокоєнням щодо Афганістану стає діяльність Талібану та 

особисто У. Бен Ладена. З приходом до влади Б.Обами важливість афганської 

території як «основного плацдарму» боротьби з тероризмом було вкотре 

підкреслено.  

Через своє географічне становище п’ять колишніх радянських 

центральноазійських республік становили собою один з основних форпостів 

війни проти тероризму на теренах Афганістану. На початку ХХІ ст. 

американцями було відкрито ряд військових баз на територіях Таджикистану, 

Киргизстану та Узбекистану. Вони також отримали доступ до вже існуючих 

внутрішніх баз у Казахстані і Туркменістані та дістали право прольоту своїх 

військових літаків через повітряний простір цих країн. Крім того, зріс процент і  
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рівень обміну розвідувальними даними між американськими та 

центральноазійськими військовими. Адміністрацією Дж.В.Буша було 

проведено й ряд фінансових вливань в економіки п’яти центральноазійських 

країн в галузі ВПК.  

У четвертому розділі «Центральна Азія в геополітичному змаганні 

США з євразійськими державами (1993 – 2015 рр.)» проаналізований 

сучасний стан конкурентної боротьби США в Центральній Азії з Китаєм та 

Росією, висловлено ряд припущень стосовно майбутнього взаємодії США з 

євразійськими державами в регіоні. 

У підрозділі 4.1. «Позиція Вашингтону  щодо центрально-азійських 

аспектів відносин в трикутнику США – Росія – Китай» висвітлено витоки та 

сучасне становище впливу євразійських держав на Центральну Азію, з’ясовано 

ставлення керівництва США до нього. 

Пострадянська Центральна Азія стала полем битви, схожої на 

пом’якшений варіант «Великої Гри». Цього разу вона розгорнулася  між США 

та Росією у форматі відкритого протистояння в регіоні, а у більш прихованому 

форматі – між Росією та КНР. Для США регіон був важливим з погляду  

локального стримування амбіцій Китаю та Росії, а також як плацдарм боротьби 

з терроризмом. Що ж до самих Китаю та Росії, Центральна Азія в їхньому 

розумінні виступала територією стратегічної діяльності регіонального порядку. 

Політика Росії щодо регіону Центральної Азії почала поступово формуватися 

лише після розпаду СРСР. В основі цієї політики лежали відмова від ширми 

інтеграції та перехід до відвертої економічної експансії поряд з бажанням 

ліквідувати військову присутність США в регіоні. Відтак Центральна Азія 

опинилася під пильним наглядом Росії як епіцентр економічного, 

географічного, історичного і культурного пластів взаємодії «колонії» та 

«імперії» протягом століть. Пострадянська Росія відродила традиційний формат 

геополітичної думки, в якій Центральна Азія розглядалася як безпосередня зона 

російських інтересів. Проте не слід забувати і про те, що з початку 1990-х рр. 

регіон став ареною суперництва певних зовнішніх гравців, серед яких і 

найбільш впливові світові держави – КНР і США. При цьому необхідно 

відзначити, що початок ХХІ ст. ознаменувався нетривкою взаємодією Росії та 

США в сфері протистояння міжнародному тероризму: після подій 11 вересня 

2001 р. російське керівництво виявило бажання надати допомогу в регіоні 

Центральної Азії, зокрема російська розвідка погодилася надати інформацію зі 

своїх джерел в Центральній та Східній Азії щодо загрози  тероризму. Однак у 

світлі кримських подій конфігурація американсько-російських відносин в 

регіоні змінилася: попри небажання Москви бачити США в Центральній Азії в 

ролі активного гравця, анексія Криму лише підштовхнула Вашингтон та 

Північноатлантичний альянс до ширшої співпраці з регіоном (так, у 2014 р. 

НАТО відкрила в Ташкенті перше Бюро зі зв’язку в Центральній Азії). 

Зв’язки Центральної Азії з Китаєм, на відміну від Росії, мали значно 

глибше історичне коріння. Китай протягом двох тисячоліть підтримував 

політичні, економічні, культурні та історичні зв’язки з Центральною Азією. 

Після включення Центральної Азії до складу Російської імперії традиційну  
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мережу історичних зв’язків регіону з Китаєм було зруйновано. 

Але традиція таких зв’язків знову відродилася після занепаду СРСР та здобуття 

центральноазійськими пострадянськими республіками незалежності. Після 

розпаду СРСР південні відрізки радянсько-китайського кордону стали 

кордонами між Китаєм та трьома колишніми радянськими республіками – 

Таджикистаном, Казахстаном та Киргизстаном. Вирішення питання стосовно 

кордонів було важливою умовою для нового етапу розвитку взаємовідносин 

Китаю з Центральною Азією. Успішне вирішення питання про демаркацію 

кордонів сприяло формуванню «Шанхайської п’ятірки», а потім і ШОС – 

важливого інструменту утвердження Китаю в регіоні. Розширення кола питань, 

що розглядалися «Шанхайською п’ятіркою» та зростаюче співробітництво 

Китаю з країнами Центральної Азії призвели до поступового закріплення 

присутності Китаю та його впливу на регіон. Після анексії Криму 2014 р. 

відчутнішим стало розширення економічного впливу Китаю на його 

центральноазійських сусідів, що й створило значно більш чітку альтернативу 

російській регіональній стратегії відносно Центральної Азії. 

Зі свого боку керівництво США дало центральноазійським державам 

можливість співпрацювати з усіма трьома гравцями в регіоні, дістаючи 

максимальну вигоду від співпраці з кожним з них для себе. Крім того, як 

зазначає Г.Клінтон, Вашингтон обстоював саме формат цивілізованої та 

зваженої взаємодії гравців у Центральній Азії (зокрема, уникаючи відкритого 

протистояння США та Росії, навпаки зменшуючи напругу між Москвою і 

Вашингтоном на теренах регіону). 

У підрозділі 4.2. «Сировинно-енергетичний потенціал Центральної 

Азії як чинник політики США щодо регіону» розглянуто вплив природно-

ресурсного потенціалу країн Центральної Азії на формування стратегії США в 

цій частині євразійського континенту. 

На території пострадянської Центральної Азії сконцентрований цілий ряд 

чинників, які слугують одвічною запорукою інтересу до нього не лише з боку 

азійських, але й світових впливових держав. Серед них особливо важливою є 

наявність величезних природних ресурсів, зокрема, покладів газу та нафти. 

Саме за рахунок нафтогазової привабливості інтерес до Центральної Азії 

наприкінці ХХ ст. виявили представники світових ділових кіл, включно з 

американськими. Не менш важливими для ваги регіону на міжнародній арені є 

також фактор транспортних шляхів, контроль над видобутком покладів 

важливих копалин та роль ключа до регуляції і локалізації внутрішніх кризових 

явищ. 

Доступ до важливих нафтових родовищ, зокрема, тих, що розташовані на 

території держав Центральної Азії, було визначено ще Стратегією національної 

безпеки США 1998 р. як один з істотно важливих інтересів країни. Важливість 

нафтових покладів Центральної Азії та Каспію також відзначаються Стратегією 

Національної Безпеки США 2002 р. Каспійські багатства і насамперед щедрі 

поклади нафти на шельфі та в наземних родовищах Центральної Азії також 

розглядалися Вашингтоном як альтернатива ресурсній базі Близького Сходу. 
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Основними стратегічними завданнями на початку ХХІ ст. для 

Вашингтону стали, по-перше, підтримка постійного і безперешкодного 

постачання нафти та газу з Центральної Азії й Каспію на світові ринки, а, по-

друге, створення такої новітньої нафтогазової інфраструктури, яка оминатиме 

територію Росії, постачаючи відповідні ресурси на світовий ринок без загрози 

перекриття їхнього транспортування з боку конкурента, котрий також 

претендує на контроль над ними. 

У Висновках підведені загальні підсумки дослідження, які виносяться на 

захист: 

* Детальний аналіз історіографії засвідчив, що проблематика 

дослідження не знайшла належного висвітлення в історичній науці. Автори 

монографій, статей та дисертаційних робіт, які працювали над даною 

проблематикою, розглядали Центральну Азію в орбіті зовнішньої політики 

США переважно з політологічного погляду. Насамперед це виявилося в тому, 

що ці дослідники, добре володіючи проблемою, не ставили своїм завданням 

охоплення всієї множини історичних фактів, урахування історичних витоків 

новітніх подій та не прагнули до максимально повного використання джерел. 

Разом з тим встановлено, що наявна джерельна база є достатньою для 

дослідження обраної теми. Адже в мемуарах та джерелах персонального 

походження, а також у публікаціях державних документів міститься достатній 

пласт інформації, здатний сформувати максимально неупереджену картину 

історії відносин США з країнами пострадянської Центральної Азії. 

* З’ясовано, що поняттю «Центральна Азія» як історико-географічному 

феномену притаманний скоріше культурно-цивілізаційний, ніж понятійно-

категорійний контекст, оскільки в основі історичної центральноазійської 

ідентичності насамперед лежали зв'язки релігійного, племінного та 

територіального порядку. Сучасне ж найменування регіону з’явилося в західній 

науковій думці у ХХ столітті, замінивши собою попередню узагальнюючу 

назву регіону Туркестан, що її використовували західні наукові кола протягом 

ХІХ – початку ХХ ст. Майже одночасно зі зміною термінології в західній науці 

радянська термінологія сприйняла топонім «Середня Азія» для позначення 

колишнього Туркестану. І якщо новий термін «Центральна Азія» мав саме 

географічне підгрунтя та почав набирати популярності і широкого вжитку ще в 

ХІХ столітті, то його аналог в радянській науці «Середня Азія» виступав тільки 

як позначка для економічного районування територій, не брав до уваги 

історико-географічний й багатогранний цивілізаційний контексти. 

* Встановлено, що протягом 1993 – 2015 рр. характер політики США 

щодо пострадянських країн Центральної Азії зазнавав змін залежно від 

ступеню інтересу Вашингтону до регіону. Зокрема, на початку 1990-х рр. за 

часів першої президентської каденції Б.Клінтона поява нових незалежних країн 

на теренах колишнього СРСР викликала у США насамперед економічний, 

правовий, регіонально-політичний та безпековий інтереси. Протягом середини 

– кінця 1990-х рр. (за другої каденції Б.Клінтона) інтерес Вашингтону до країн 

Центральної Азії поступово знижувався. Прихід до влади нового президента, 

Дж.В.Буша, позначився докорінною зміною ставлення керівництва США до  
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регіону Центральної Азії. У контексті проголошення Вашингтоном 

боротьби проти міжнародного терроризму після подій 11 вересня 2001 р. зросла 

необхідність забезпечення співпраці американських військ з регіональними 

союзниками – сусідами терористичного осередку в Афганістані. Це питання 

залишалося принциповим для адміністрації Буша протягом 2000-х рр. З 2009 р. 

адміністрація Обами здійснила перегляд американської політики в регіоні, 

однак співробітництво з Центральною Азією по афганському питанню 

залишилося одним з ключових. У жовтні 2015 р. Б.Обама наголосив на 

необхідності нарощування військових сил союзників у Афганістані. 

* Визначено, що основними параметрами впливу з боку США на країни 

Центральної Азії  протягом каденцій трьох президентів – Б.Клінтона, 

Дж.В.Буша та Б.Обами – виступали лобіювання внутрішніх економічних і 

демократичних реформ, спрямування приходу енергетичних концернів до 

регіону та військове співробітництво. З метою контролю над звичайними та 

ядерними озброєннями на території пострадянської Центральної Азії було 

запроваджено програму Нанна – Лугара. Суть цього механізму полягала у 

запобіганні поширенню реальних зразків зброї масового ураження, 

конвенціональних озброєнь та функціонування будь-якої інфраструктури, 

призначеної для створення таких типів озброєнь. Протягом 1990-х рр. для США 

пріоритетним виступало недопущення нестабільності у регіоні в рамках 

загального зовнішньополітичного курсу, спрямованого на підтримку миру та 

безпеки у світі. У цей час закладаються підвалини таких важливих складників 

діяльності США в регіоні, як контроль над поширенням зброї масового 

ураження, боротьба з міжнародним тероризмом та міжнародною злочинністю.  

* З’ясовано, що практична діяльність США у Центральній Азії 

зіштовхнулася з регіональними амбіціями двох традиційних зовнішніх гравців 

регіону – Китаю та Росії, які розглядали регіон як сферу своїх традиційних 

інтересів та мали багате історичне минуле в галузі економічної взаємодії з 

Центральною Азію, на відміну від США. Традиційними важелями впливу на 

регіон з боку Росії залишалися військові бази, розташовані в трьох з п’яти країн 

Центральної Азії, а також фактори поставки зброї для підтримки державних 

армій та наявність російськомовних меншин в країнах регіону. У свою чергу, 

Китай здійснював закріплення своїх позицій за рахунок імпорту нафтогазових 

ресурсів, залучення інвестицій та пропозицій вигідної економічної співпраці. 

Таким чином, відносини між трьома міжнародними гравцями створили 

параметри для нової «Великої гри» в стратегічно важливому регіоні. Тож будь-

який сценарій подальшого розвитку регіональних відносин залежить від того, 

наскільки злагодженими, або ж, навпаки, наскільки загостреними є взаємини 

між Вашингтоном, Пекіном та Москвою. Після анексії Криму навесні 2014 р. 

політика США в Центральній Азії не могла не зазнати істотних змін через 

перебудову зовнішньополітичних курсів з боку країн регіону. Оскільки довіра 

до одного з традиційних домінуючих гравців у Центральній Азії – Росії – 

почала стрімко падати, виникла велика імовірність того, що симпатії 

центральноазійських лідерів розділяться між США та Китаєм.  
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* Виявлено, що одним з безумовних досягнень політики США 

стосовно країн Центральної Азії насамперед виступає поглиблення військового 

співробітництва, започаткованого після 2001 р. Іншим надбанням стала 

розробка транзитного потенціалу Центральної Азії в сфері поставок нафти та 

газу зовнішнім споживачам. До слабких сторін політики США в Центральній 

Азії насамперед, безумовно, слід зарахувати нерозуміння історичного 

контексту регіону і його культурних та ідеологічних особливостей. Це було 

особливо помітно в ранній період діяльності США в регіоні, яка була 

насамперед спрямована не на інтеграцію країн Центральної Азії в світову 

економічну спільноту, а на проблематику прав людини та на підштовхування 

до трансформації традиціоналістських автократичних режимів, проведення 

прозорих демократичних виборів у консервативних державних утвореннях, 

формат яких пов’язаний не стільки з радянською спадщиною керівництва, 

скільки з багатовіковими традиціями державного управління й суспільної 

ієрархії.  Певною мірою як негативну рису відносин США з країнами 

Центральної Азії можна розглядати підвищений інтерес Вашингтона до 

сировинної бази регіону. Натомість перетворенню цього фактору з одного з 

ключових на потенційно другорядний почало сприяти поступове наближення 

світу до кінця нафтогазової ери, коли традиційна вуглеводнева сировинна база 

не матиме настільки великого значення для місця тих чи інших держав на 

міжнародній арені. Вашингтону надалі слід здійснювати виважену ідеологічну 

політику щодо «експорту західних цінностей» до регіону та звернути більше 

уваги на кроки країн Центральної Азії щодо інших зовнішніх гравців у цій 

стратегічно важливій частині світу. США слід виходити з позиції максимально 

прагматичної взаємодії з ними для запобігання відкритих протистоянь з метою 

збереження та посилення свого впливу в Центральній Азії. 
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У дисертації на основі аналізу історіографії, державних документів, 

джерел персонального походження та аналітичних доповідей здійснено 

комплексне дослідження розвитку політики США в пострадянській 

Центральній Азії протягом 1993 – 2015 рр. Проаналізовано історико-

географічний контекст поняття «Центральна Азія». Звернено увагу на 

концептуальні витоки політики Вашингтону в регіоні, які сягають класичних 

геополітичних концепцій ХХ ст. Вивчено проблематику ядерної та звичайної 

зброї як складової інтересів США в Центральній Азії. Визначено основні 

виклики та загрози політиці США в регіоні в рамках боротьби з нелегальним 

оборотом зброї. Проаналізовано роль центральноазійських держав у військових 

та безпекових проектах США початку ХХІ ст. Висвітлено взаємодію та 

розбіжності інтересів Вашинтону, Пекіну та Москви в рамках політики трьох 

провідних держав у Центральній Азії. З’ясоване місце енергетичного 

потенціалу центральноазійських держав у політиці США щодо регіону. 

Ключові слова: США, Центральна Азія, Білл Клінтон, Джордж В.Буш, 

Барак Обама, політика, національні інтереси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мингазутдинова Г.И. Политика США в Центральной Азии (1993 – 

2015 гг.) – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.002.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – К., 2016. 

В диссертации на основе историорграфии, государственных 

документов, источников персонального происхождения и аналитических 

докладов проведено комплексное исследование развития политики США в 

постоветской Центральной Азии в 1993 – 2015 гг. Проанализирован историко-

географический контекст понятия «Центральная Азия». Обращено внимание на 

концептуальные истоки политики Вашингтона в регионе,  лежащие в 

класических геополитических концепциях ХХ в. Изучена проблематика 

ядерного и обычного оружия как составляющая интересов США в Центральной 

Азии. Определены основные вызовы и угрозы политике США в рамках борьбы 

с нелегальным оборотом оружия. Проанализирована роль центральноазиатских 

государств в военных проектах США ХХІ в. и проектах, связанных с 

безопасностью. Освещены взаимодействие и расхождения интересов 

Вашингтона, Пекина и Москвы в рамках политики трех ведущих государств в 

Центральной Азии. Определено место энергетического потенциала 

центральноазиатских государств в политике США относительно региона. 

Ключевые слова: США, Центральная Азия, Билл Клинтон, Джордж 

В.Буш, Барак Обама, политика, национальные интересы. 
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Thesis for the degree of Ph.D. in history, speciality 07.00.02 – World 

History. – Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2016. 

The thesis delivers the complex investigation of the US’ post-Soviet Central 

Asian policy’s evolution in 1993 - 2015 through the analysis of the historiography, 

state documents, articles, memoirs and analytical papers. The historic and 

geographical contexts of Central Asia have been studied and traced from the early 

years to the époque of the “Great Game”, when the idea of the importance of Central 

Asia in the global politics had been shaped. The process of implementation of the 

definition of “Central Asia” both in Western and post-Soviet science has been 

investigated. In both cases, the definition replaced the traditional expressions, shaped 

in the XIXth century – “Turkestan” and “Middle Asia” respectively. The thesis draws 

attention to the background of the Washington’s policy towards the region by 

examining the classic geopolitical concepts of the XXth century shaped by sir 

Halford Mackinder, James Fairgrieve, Nicholas Spykman and Zbigniew Brzezinski 

and through analyzing the impact thereof on the contemporary US’ Central Asian 

strategy, inter alia on that of Bill Clinton's, George W.Bush's and Barack Obama's 

administrations. The nuclear and conventional weapons issue has been examined as 

an element of the US’ national interests. The importance of the US – Central Asian 

collaboration on the elimination of the Soviet nuclear heritage has been underlined. 

The challenges of the US’ national interests within the framework of combating 

weapons smuggling have been outlined, and the main threats to the Washington's 

policy in the region have been estimated. The thesis as well explores the role of 

Central Asian states in fulfilling the US’ security and military projects in the early 

XXIst century, i.e. within the framework of military operations in Afghanistan in 

2001 – 2014. The convergent and divergent interests of Washington, Beijing and 

Moscow have been illustrated. The thesis explores the outcomes of Beijing’s and 

Moscow’s interests in Central Asia, from 60 B.C. and XIXth century respectively, as 

well as their impact on the political coexistence with the US in the region. Basic 

instruments and principles of China's and Russia's influence in Central Asia have 

been analysed. The influence of the annexation of Crimean peninsula in 2014 upon 

the balance of powers in the Central Asian region has been examined. The official 

position of the Central Asian governments upon the events in Ukraine within the 

scope of the US’ competition with China and Russia have been esteemed. The role of 

Central Asia’s energy and natural resource potential in the US’ policy towards the 

region has been determined. 

Key words: the USA, Central Asia, Bill Clinton, George W. Bush, Barack 

Obama, policy, national interests. 
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