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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження визначається особливим місцем України в 

системі стратегічних інтересів впливових країн cвіту. З розпадом СРСР, початком 

економічної кризи перехідного періоду в Російській Федерації та її поразкою у 

Чеченській війні 1994-1996 рр. Сполучені Штати Америки тимчасово втратили 

інтерес до геополітичних подій на пострадянському просторі, переймаючись 

переважно питанням нерозповсюдження ядерної зброї, арсенали якої зберігалися в 

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

Росії до геополітичного реваншу та посилення економічних і військових позицій цієї 

країни на світовій арені під впливом зростання цін на енергоносії викликали 

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

розширенням НАТО та ЄС на схід, вирішила не допустити інтеграції 

пострадянських країн у західні безпекові та економічні інституції, щоб зберегти свій 

традиційний вплив у цьому регіоні. Контроль над Україною, що має стратегічне 

розташування між сходом і заходом, а також наділена вагомим демографічним, 

військово-технічним та ресурсним потенціалом, є головним завданням режиму 

В. Путіна з відновлення геополітичного статусу «Великої Росії». За таких умов 

пріоритетним для України, що не має стратегічної глибини території у конфлікті з 

Російською Федерацією і позбавлена можливості виділяти на оборонні потреби 

бюджетні кошти, співставні з російськими, видається пошук стратегічних партнерів 

на міжнародній арені, які могли б допомогти їй відстояти суверенітет. 

У свою чергу, важливість США для України визначається статусом держави з 

найбільшими оборонними видатками та глобальною військовою присутністю 

завдяки розгалуженій мережі баз і ударним авіаносним групам. Офіційний 

Вашингтон фактично виступає спонсором діяльності НАТО в Європі, тому від його 

позиції у значній мірі залежить ефективність українського зближення з Альянсом. 

США вважаються провідним експортером складних систем озброєнь, які 

продемонстрували високу ефективність у низці міжнародних конфліктів. Крім того, 

у Сполучених Штатах мешкає 900-тисячна українська діаспора, яка намагається 

надавати сприяння Україні у вирішенні гуманітарних і політичних питань. Отже, 

розуміння зовнішньополітичних інтересів США і механізмів їх реалізації на 

пострадянському просторі дозволить знайти оптимальний алгоритм налагодження 

відносин із державним актором, який може виступати одним із гарантів 

національної безпеки України і сприяти модернізації її ВПК. 

Водночас, США мають досвід реформування народного господарства різних 

країн, про що свідчить ефективна реалізація Плану Маршалла для повоєнної 

Європи, відбудова і динамічний розвиток зруйнованих бойовими діями Другої 

світової війни Японії, Південної Кореї та Сінгапуру, а також успішні ринкові 

перетворення у Чилі та Мексиці. Вплив єдиної наддержави є значним і в рамках 
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МВФ, без позик якого неможлива стабільність української гривні та оптимізація 

бюджету в умовах війни на сході. Сполучені Штати також вважаються одним із 

лідерів в енергетичній галузі завдяки сланцевій революції, переходу до «зеленої 

енергетики» та забезпеченню ефективної роботи найбільшої у світі мережі ядерних 

реакторів. Американські корпорації здійснили успішні геологорозвідувальні роботи, 

які дозволили низці країн на кшталт Саудівської Аравії, Катару чи Гайяни стати 

власниками покладів енергоносіїв світового значення. США у значній мірі 

визначають ще й ефективність функціонування міжнародного ринку транспортних і 

туристичних послуг, будучи провідним виробником авіаційної техніки та 

батьківщиною мереж найбільших готельних груп світу. 

Таким чином, актуальність теми дослідження визначається: геополітичним 

суперництвом Росії та США за вплив на європейську частину пострадянського 

простору і центральним місцем України у цьому регіоні; об’єктивною потребою у 

забезпеченні української національної безпеки в умовах російської окупації окремих 

районів Донецької і Луганської областей та анексії Криму на тлі відсутності 

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

української політичної еліти до міжнародних партнерів, які можуть сприяти 

досягненню енергетичної безпеки і модернізації економіки; необхідністю розвивати 

відносини з країнами, де присутня активна українська діаспора; потребою у 

теоретичних наукових працях, в яких здійснюється узагальнення зовнішньої 

політики США на пострадянському просторі. 

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

праця виконана в рамках комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових 

процесів глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої ради Університету № 13 

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

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти». 

Мета дослідження – проаналізувати особливості зовнішньополітичної стратегії 

США щодо України та дати оцінку її ефективності.  

Поставлена мета зумовила такі головні завдання: 

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

категорії «зовнішньополітична стратегія»; 

2) визначити основні засади та завдання зовнішньополітичної стратегії Сполучених 

Штатів Америки на пострадянському просторі; 

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

урахуванням політичних змін у обох країнах;  

4) виокремити характерні риси двосторонньої співпраці Сполучених Штатів 

Америки та України у політичній сфері; 
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5) з’ясувати пріоритетні напрями торговельно-економічної взаємодії США та 

України, а також значення американської допомоги для модернізації української 

економіки; 

6) встановити гуманітарні та науково-технічні аспекти двостороннього 

співробітництва сторін. 

Об’єктом дослідження є зовнішньополітична стратегія Сполучених Штатів 

Америки на пострадянському просторі. 

Предметом дослідження виступає роль та місце України в 

зовнішньополітичній стратегії США, національних інтересах і сучасних 

доктринальних підходах американської зовнішньої політики, а також сукупність 

зовнішньополітичних засобів та інструментів, які США використовують у 

відносинах із нашою державою у політичній, економічній, науковій та гуманітарній 

площинах. 

Методи дослідження. Працюючи над дисертаційною роботою, автор спиралася 

на загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, індукцію й дедукцію, аналогію), 

які дозволили здійснити комплексне вивчення обраної проблематики з урахуванням 

її еволюційних змін. Водночас, у роботі знайшли застосування і спеціальні методи. 

Так, в основу дослідження покладено системний підхід, який розглядає 

зовнішньополітичну стратегію США як сукупність елементів, що утворюють єдине 

ціле, складаючись із національних інтересів, їх доктринально-програмного 

вираження, суми економічних, дипломатичних і військових ресурсів, необхідних 

для реалізації важливих завдань на пострадянському просторі, а також засобів і 

механізмів, які дають можливість втілювати в життя обраний курс. 

Критично-діалектичний метод сприяв з’ясуванню внутрішніх протиріч, 

характерних для процесу прийняття зовнішньополітичних рішень в обох державах, 

зокрема, дав змогу розкрити проблематичність ефективного здійснення дипломатії 

«багатовекторності» за часів президентства Л. Кучми та налагодження економічних 

зв’язків української олігархічної еліти з нафтогазовими корпораціями Росії за 

одночасного декларування прозахідного зовнішньополітичного курсу країни, що не 

дозволило останній налагодити повноцінну співпрацю з американськими ТНК. 

Проблемно-хронологічний підхід у здійсненні дослідження дозволив автору 

виявити ключові проблемні питання, пов’язані з еволюцією української 

зовнішньополітичної стратегії США у різні історичні періоди – від проголошення 

незалежності України, набуття нею без’ядерного статусу, позаблоковості доби 

В. Януковича і аж до реакції на російську агресію на сході та в Криму. 

Соціологічний підхід дав змогу з’ясувати залежність зовнішньої політики обох 

країн від суспільної думки, враховуючи небажання частини населення України на 

сході та півдні погоджуватися на зближення з НАТО, сформоване під впливом 

потужної російської пропаганди, і байдужість більшості американців до подій на 

пострадянському просторі. 
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Антропологічний метод сприяв установленню взаємозв’язку між національним 

характером росіян і зовнішньою політикою РФ на пострадянському просторі, яка 

користується їх суттєвою підтримкою. Він також був застосований для з’ясування 

характерних національних рис американців і українців, що сприяло розумінню 

міждержавних відносин у трикутнику «Україна – Росія – США». 

Структурно-генетичний підхід дозволив проаналізувати процес формування 

української діаспори у США, створення нею гуманітарних організацій з підтримки 

України та застосування механізмів їх впливу на Конгрес і американське 

суспільство загалом.  

Порівняльні і статистичні методи дослідження стали у нагоді під час 

виявлення специфіки зовнішньополітичної стратегії США щодо різних країн 

пострадянського простору, довівши непослідовність рішень українського 

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

інвестицій в енергетику (на відміну від Азербайджану та Казахстану).  

 Наукова новизна одержаних результатів. Внаслідок розкриття автором 

особливостей зовнішньополітичної стратегії США щодо України було 

сформульовано низку положень, які містять наукову новизну. 

Уперше: 

– здійснено комплексне дослідження місця та ролі України у зовнішньополітичній 

стратегії США з урахуванням діяльності української діаспори та значення 

«російського чинника», вплив якого на відносини сторін суттєво зріс після 

анексії Криму та початку війни на Донбасі; 

– доведено, що пострадянський простір поступається за своєю важливістю у 

системі зовнішньополітичних пріоритетів США регіонам Близького Сходу та 

Східної Азії, а основними чинниками інтересу офіційного Вашингтона до нього 

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

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

«Азербайджан – Грузія  Туреччина», антитерористична операція США в 

Афганістані, яка потребувала налагодження партнерських відносин із 

«транзитними» країнами Центральної Азії. 

Удосконалено: 

– характеристику основних механізмів реалізації зовнішньополітичної стратегії 

США на пострадянському просторі та засобів їх впливу на Україну. Автор 

вважає, що США впливають на офіційний Київ через Агенцію з міжнародного 

розвитку, МВФ і Світовий банк, позики і кредити, «точкові» поставки оборонної 

техніки, військові навчання, інвестиції та пільговий доступ до свого ринку 

значного відсотку української продукції завдяки торговельним преференціям, а 

також завдяки реформам з демократизації та здійснення ринкових перетворень; 

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

здійснення великих гуманітарних проектів, відміни дискримінаційних законів на 



5 

 

кшталт поправки Джексона-Веніка та організації ефективної кампанії з визнання 

на рівні штатів і в Конгресі Голодомору в УРСР, але її лобістські можливості не 

дозволяють досягнути таких результатів як проголошення України головним 

союзником США поза межами НАТО чи перетворення держави на реципієнта 

обсягів військової допомоги, аналогічних тим, що отримують ключові 

близькосхідні партнери Сполучених Штатів Америки; 

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

зовнішньополітичної стратегії США щодо України стали: відсутність спільного 

бачення майбутнього зовнішньополітичного курсу серед населення різних 

українських регіонів; формування олігархічно-кланової системи політичної й 

економічної влади; «російський» чинник, що полягав у небажанні офіційного 

Вашингтона налаштовувати проти себе Росію після декількох етапів розширення 

ЄС і НАТО на схід у 1999, 2004 і 2009 рр. на тлі потреби сторін у співпраці в 

близькосхідному регіоні, Афганістані та Ірані; 

Набуло подальшого розвитку: 

– розкриття чинників, які ускладнюють налагодження ефективної торговельно-

економічної співпраці сторін, серед яких автор виділяє: відсутність договору про 

зону вільної торгівлі зі США, монополізацію економіки України олігархатом та 

його енергетичні інтереси в РФ; незначний рівень диверсифікації народного 

господарства і його залежність від експорту сировини; низьку платоспроможність 

українців; відсутність приватизації державного майна і вільного ринку землі; 

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

2014 р. відзначалася непослідовністю, адже з одного боку фінансова підтримка 

МВФ і американські кредити дозволили Україні стабілізувати економіку в умовах 

втрати частини експортного потенціалу у східних регіонах, але з іншого – вона 

отримала скоріше символічну військово-технічну допомогу від США для 

обмеженого стримування РФ. Офіційний Вашингтон, як «гарант» безпеки згідно з 

Будапештським меморандумом, усвідомлював, що відмова допомагати Україні 

ставить під сумнів його глобальну кампанію проти розповсюдження ядерної зброї, 

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

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

на ще більшу конфронтацію на сході України; 

– твердження про те, що Україна буде змушена здійснювати докорінні реформи з 

лібералізації і демонополізації економіки, якщо керівництво країни має намір 

сприяти її інвестиційній привабливості для американських інвесторів. Автор 

вважає, що серед таких перетворень мають бути: суттєве зменшення державної 

участі в економіці, боротьба з корупцією, налагодження ефективної роботи 

митниці, інвестиції у транспортну інфраструктуру, заходи для покращення 

ділового клімату, якість якого визначається рейтингами «Легкості ведення 

бізнесу» й «Індексу економічної свободи».  
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Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Теоретична 

важливість даного дослідження визначається тим, що одержані дані можливо 

використати у процесі подальшого узагальнення зовнішньої політики США на 

пострадянському просторі та підготовки інших наукових робіт із цієї проблематики. 

Матеріали і висновки дисертації можуть стати у нагоді у процесі розробки чи 

оновлення таких нормативних курсів як «Геостратегія країн світу», «Геополітичне 

середовище та зовнішня політика країн Європи і Північної Америки», «Геополітичне 

середовище України», «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика США», 

«Геополітика», «Міжнародні відносини та світова політика» тощо. 

У практичному вимірі окремі положення і рекомендації дисертаційної роботи 

можуть бути задіяні під час реалізації конкретних завдань органами державної влади, 

до компетенції яких належить здійснення зовнішньої політики України щодо США, а 

також налагодження політичної, економічної та гуманітарної взаємодії із державними 

та громадськими інституціями цієї країни. Мова йде про Міністерство закордонних 

справ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Офіс 

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Комітет 

Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва тощо. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

розробкою автора. Основні положення та висновки дослідження розроблено 

безпосередньо дисертантом. Сформульовані в дисертації наукові результати, 

висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору та є його науковим 

доробком. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної праці були 

апробовані у доповідях на науково-практичних конференціях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також під 

час всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій для аспірантів і 

молодих учених: III Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних вимірах», присвячена 100-річчю Дніпровського 

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

Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних наук у забезпеченні 

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

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, 

політичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Херсон, 21-22 

вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в 

історії, соціології, політології та філософії» (м. Львів, 21-22 вересня 2018 р.);  

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток науки 

нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображені у 10 наукових 

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



7 

 

та наукових фахових виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки України 

(4 статті – у друкованих і 1 стаття – в електронному фаховому виданні), відповідних 

іноземних наукових фахових збірниках (1 стаття), а також у 4 тезах доповідей на 

наукових конференціях. 

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, восьми 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг 

дисертації становить 250 сторінок, із яких 195 сторінок складають основну частину 

роботи, 36 сторінок – список використаних джерел. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність, розкрито наукове значення роботи та її 

зв’язки з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання 

дослідження, визначено його об’єкт та предмет, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, висвітлено методологічні засади, наведено інформацію про 

апробацію та публікації результатів дослідження і структуру роботи. 

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

документальна база дослідження» – викладені концептуальні основи дослідження, 

здійснено огляд джерельної бази, присвяченої формуванню зовнішньополітичної 

стратегії як важливого напряму діяльності держави на міжнародній арені, з’ясовано 

сучасний стан наукової розробки проблеми у світовій політичній науці. 

Зовнішньополітична стратегія є фундаментальною основою зовнішньої 

політики держави і необхідною передумовою для розробки генеральної лінії 

поведінки на міжнародній арені та її практичної імплементації із метою реалізації 

національних інтересів і цілей актора. Формуючи власну зовнішньополітичну 

стратегію, кожна держава спирається на низку внутрішніх і зовнішніх факторів, серед 

яких домінантними є її географічні, політичні, соціально-економічні та військові 

атрибути. Дисертант пропонує враховувати вплив усієї сукупності згаданих 

чинників на процес формування і реалізації зовнішньополітичної стратегії та 

виділити його ключові елементи: 

1) визначення становища держави на світовій арені, яке безпосередньо пов’язане з 

економічною сферою розвитку суспільства та її військовою потужністю; 

2) розробка доктрини (зовнішньополітичного курсу) актора, яка спирається на 

культурно-гуманітарні чинники розвитку суспільства та історичну специфіку 

вибудовування ним міжнародних взаємозв’язків з іншими контрагентами; 

3) агрегація інтересів і відповідних їм варіантів діяльності суб’єкта, що відбувається у 

рамках соціальної підсистеми (зокрема, її політичного та інституційного секторів). 

Розглядаючи зовнішньополітичну стратегію Сполучених Штатів Америки щодо 

України, дисертант дотримується комплексного підходу й визначає її як сукупність 

процесів вироблення ключових національних інтересів і визначення відповідного їм 
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зовнішньополітичного курсу цієї держави, враховуючи як геоекономічні та 

військово-політичні, так і концептуально-теоретичні, гуманітарні, соціальні та 

інституційні чинники його формування. Оскільки після холодної війни США стали 

єдиною наддержавою, їх генеральна стратегія («Grand strategy») має розглядатися як 

глобальний курс розвитку, який є основоположною складовою формування всіх її 

зовнішньополітичних стратегій. Зміст останніх змінювався відповідно до позицій та 

історичних умов діяльності влади США, що дозволяє виокремити п’ять стратегічних 

парадигм, притаманних їх зовнішній політиці: ізоляціонізм (традиція 

Т. Джефферсона та обмежений ізоляціонізм); стратегія кооперативної безпеки 

(глобалізм З. Бжезинського, традиція В. Вільсона та багатосторонність); стратегія 

вибіркової участі (традиція А. Гамільтона та односторонність); традиція 

Е. Джексона; стратегія першості (неоконсерватизм З. Бжезинського та «відроджені 

вільсоніанці» У. Міда). У процесі реалізації зовнішньополітичної стратегії США 

щодо України американська політична еліта намагається застосовувати своєрідний 

симбіоз даних стратегічних парадигм, змінюючи їх залежно від геополітичних умов 

і важливості забезпечення національних інтересів держави на пострадянському 

просторі в контексті реалізації ідеї її глобального домінування. 

У другому розділі – «Україна в зовнішньополітичній стратегії США на 

пострадянському просторі» – розглядається сутність та еволюція значення цього 

регіону в зовнішньополітичній доктрині США та місце у ній України. Після розпаду 

Радянського Союзу США, як єдина наддержава, намагалися змінити геополітичний 

баланс сил на пострадянському просторі на свою користь, формуючи пояс залежних 

держав уздовж кордонів Росії через розширення «доктрини демократії та 

стабільності» з Заходу на Схід. У цьому контексті автор виділяє кілька етапів 

імплементації їх зовнішньої політики в даному регіоні з урахуванням зміни 

стратегічних пріоритетів щодо України. 

Протягом 1990-х рр. (фактично, під час перебування при владі У. Клінтона), в 

зовнішньополітичній стратегії США на пострадянському просторі спостерігається 

поглиблення курсу на співпрацю з новими незалежними державами задля зміцнення 

демократії, дотримання прав людини, здійснення політичних трансформацій, а 

також реалізації у них ліберальних економічних реформ. У цей період основний 

наголос було зроблено на ядерному роззброєнні України, Білорусі та Казахстану, які 

погодилися виконувати положення ДНЯЗ як неядерні держави, і на зменшенні 

ядерних арсеналів РФ. Оскільки США не розглядали можливість членства України в 

НАТО після підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 р. і 

розширення Альянсу на схід, вона стає активною учасницею Програми НАТО 

«Партнерство заради миру» та поглиблює кооперацію з Євросоюзом. Однак, 

зосередження уваги США та НАТО на Балканах, а також поступовий відхід 

української влади від курсу демократичних реформ наприкінці 1990-х рр. знизили 

стратегічну важливість України для офіційного Вашингтона. 
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Після терористичних атак 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку та Вашингтоні 

стратегічні пріоритети США були переорієнтовані на Афганістан і Ірак, а відносини 

з пострадянськими державами визначалися необхідністю налагодження 

антитерористичної співпраці та розвивалися згідно стратегії «вибіркового 

залучення». За часів президентства Дж. Буша-молодшого співпраця Сполучених 

Штатів із пострадянськими країнами розвивалась переважно у контесті глобальної 

антитерористичної кампанії, після Помаранчевої революції президент США заявив 

про необхідність надати Україні та Грузії план дій щодо членства в НАТО в 2008 р. 

Під час президентства Б. Обами (2009-2017 рр.) мала місце певна втрата 

інтересу США до пострадянського простору через зміну стратегічних пріоритетів на 

Афганістан та Азійсько-Тихоокеанський регіон. Проголошене «перезавантаження» 

відносин із Росією в 2009 р. стало підґрунтям для здійснення стратегічного завдання 

РФ – перетворення території держав СНД на виключно російську сферу впливу. 

Оскільки в 2010 р. президентом України став В. Янукович, який орієнтувався на 

режим В. Путіна, тільки після Революції гідності 2013-2014 рр., анексії РФ 

Кримського півострова та початку збройної агресії на Донбасі Б. Обама зрозумів, що 

зближення з Росією на постійній основі неможливе, а зовнішня політика США у 

регіоні сфокусувалася на здійсненні політико-економічного тиску на Росію і 

проведенні цілеспрямованих заходів для посилення її міжнародної ізоляції. 

Водночас, США намагалися уникати прямого військового втручання у конфлікт і не 

залучилися до «Нормандського формату», що виник у 2014 р. 

Протягом президентства Д. Трампа (2017-2021 рр.) США концентрують свою 

увагу на Центральноєвропейському регіоні загалом (підтримавши Ініціативу трьох 

морів) і на Польщі зокрема, не розглядаючи пострадянський простір як зону 

реалізації своїх стратегічних інтересів. Проте американська влада була залучена до 

процесу врегулювання українсько-російського конфлікту на двосторонній основі, 

ведучи перемовини безпосередньо з РФ завдяки створенню посади Спеціального 

представника Державного департаменту США з питань України, яким став 

К. Волкер. США також поставляли до України в обмежених кількостях летальне 

озброєння та надавали послуги інструкторів для навчання збройних сил.  

У третьому розділі – «Засоби та механізми реалізації українського вектору 

зовнішньополітичної стратегії США» – розкривається сутність та зміст 

політичного, економічного, гуманітарного та науково-технічного співробітництва 

США – Україна як практичних складових процесу реалізації зовнішньополітичної 

стратегії Сполучених Штатів щодо України. 

Розглядаючи еволюцію політичних відносин сторін, автор наголошує, що 

інтенсивність взаємодії між ними безпосередньо корелюється з перебуванням при 

владі в Україні прозахідних чи антизахідних еліт. Відповідно, в 1990-х рр. держави 

активно працювали над поглибленням нормативно-правової бази своїх взаємин та їх 

інституціоналізацією. Однак на початку 2000-х рр. діалог сторін було суттєво 
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обмежено через проблеми у відносинах президента Л. Кучми з західним світом, а 

відновити такі зв’язки вдалося тільки після Помаранчевої революції та проведення 

демократичних реформ в Україні. У 2008 р. сторони підписали Хартію Україна – 

США про стратегічне партнерство, яка визначила основні принципи 

співробітництва, проте проросійська орієнтація президента В.Януковича не сприяла 

реалізації положень цього документа. Посилення стратегічної важливості України 

для США відбулося тільки після початку агресії Російської Федерації проти 

України, адже такі дії Росії створили небезпечний прецедент для безпеки всієї 

Європи. Ускладнити відносини сторін могла поява інформації про нібито втручання 

України в американські президентські вибори в 2016 р. і працевлаштування сина 

Д. Байдена у фірмі «Бурісма». Більше того, вперше в історії США спроба 

імпічменту президента Конгресом у 2019 р. була обумовлена українською 

проблематикою і загрожував втратою двопартійної підтримки України. 

Економічне співробітництво можна вважати більш вдалим, оскільки сторони 

добре взаємодоповнюють одна одну в цій сфері. В 2006 р. США скасували поправку 

Джексона – Веніка щодо України, визнали ринковий статус її економіки та активно 

підтримували набуття Україною членства в СОТ 2008 р. Доволі динамічною є 

взаємодія країн у торговельній сфері, адже 2015 р. Конгресом США прийнято Закон 

про розширення торговельних преференцій, що дає можливість безмитного ввезення 

на територію США понад 3 800 видів товарів з України. Після приєднання України 

до лав МВФ 1994 р. Сполучені Штати послідовно сприяли наданню їй фінансової 

допомоги нашій державі, використовуючи всій вплив у рамках цієї організації. ТНК 

зі США активно налагоджують бізнесові контакти та IT-кооперацію з Україною. 

Але українська влада має усунути низку проблемних чинників, які ускладнюють 

співробітництво сторін в економічній сфері: повільна комерціалізація ринку 

сільськогосподарських земель; неможливість «прозорої» приватизації; недостатня 

результативність боротьби з корупцією, монополізація економіки олігархатом; 

складна податкова система, низький рівень захищеності інтелектуальної власності. 

Достатньо вагомими автор вважає гуманітарні та науково-технічні аспекти 

партнерства сторін: оскільки США вкладають значні обсяги інвестицій у наукові 

розробки, їх патенти могли б стати Україні у нагоді; гуманітарні зв’язки 

розвиваються завдяки наявності у єдиній наддержаві активної 900-тисячної 

української діаспори. Основою науково-технічної співпраці є наукові обміни між 

сторонами, а також відповідні програми кооперації в IT-, військово-промисловому 

та оборонному секторах, що фінансуються Конгресом і реалізуються 

американськими організаціями міжнародної співпраці на зразок «USAID». 

Українська діаспора у США відіграє роль важливого посередника у гуманітарній та 

культурній взаємодії держав і відзначається такими досягненнями як сприяння 

політичному зближенню обох країн, допомога в ліквідації наслідків Чорнобильської 

аварії, засудження Палатою представників Конгресу «голодного геноциду – 
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Голодомору» в Україні в 1932-1933 рр., роз’яснення наслідків для глобальних позицій 

США російської окупації Криму та частини території Донбасу, допомога 

представникам «Українського кокусу» в Конгресі задля сприяння офіційному Києву на 

законодавчому рівні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Прагнучи досягти визначеної мети дисертаційної роботи й виконати поставлені 

у дослідженні завдання, автор з’ясував специфіку зовнішньополітичній стратегії 

Сполучених Штатів Америки щодо України і дійшов таких висновків: 

1. Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до з’ясування сутності 

категорії «зовнішньополітична стратегія» дозволив сформулювати оптимальне, на 

думку автора, визначення цього явища. Зовнішньополітична стратегія – це набір 

засобів і механізмів, які держава використовує по відношенню до країн певного 

географічного простору, куди поширюється сфера її стратегічних інтересів. 

Зовнішньополітична стратегія робить наголос на військово-політичних, 

економічних складових і на використанні м’якої сили у культурному вимірі. 

Здійснення заходів США на світовій арені базується на створенні стійких 

коаліцій союзних держав (на зразок НАТО), які дотримуються спільних із 

офіційним Вашингтоном принципів формування світового порядку та 

внутрішньодержавного розвитку. Тому Сполучені Штати активно взаємодіють з 

країнами, що відстоюють верховенство права, поважають права людини і принципи 

ринкової економіки. Узгоджено протидіючи зовнішнім загрозам, вони забезпечують 

формування демократичного світового порядку та його відносну стабільність. 

Однак, це правило має деякі важливі винятки на кшталт партнерства США з 

Саудівською Аравією чи Колумбією, тому зовнішньополітична стратегія цієї 

держави відзначається гнучкістю і прагматизмом. 

У Сполучених Штатах спостерігається співіснування кількох ключових 

стратегічних парадигм, застосування яких змінюється під впливом глобальних 

геополітичних конфігурацій і потреби забезпечення національних інтересів єдиної 

наддержави у різних регіонах. У залежності від політичної кон’юнктури всередині 

США та поглядів її керівництва на зовнішню політику, остання може базуватися на 

принципах ізоляціонізму, необхідності досягнення кооперативної безпеки, 

вибіркової участі країни в окремих міжнародних акціях чи утримання першості. У 

постбіполярний період лідери США намагаються застосовувати своєрідний симбіоз 

даних стратегічних парадигм, змінюючи їх задля найефективнішого забезпечення 

національних інтересів на міжнародній арені. Так, на сучасному етапі американське 

керівництво поєднує парадигму першості з принципами кооперативної безпеки. 

2. З’ясування специфіки формування зовнішньополітичної стратегії 

Сполучених Штатів на пострадянському просторі довело, що даний регіон набув 
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для них особливого значення у зв’язку з його пріоритетністю у зовнішній політиці 

Росії. Ключовими завданнями адміністрації У. Клінтона стали роззброєння України, 

Казахстану та Білорусі як країн, на території яких залишилася радянська ядерна 

зброя; демократизація держав регіону; запровадження акторами ринкових реформ, а 

також набуття ними членства у МВФ і Світовому банку, де США та їх союзники 

мали значний вплив при голосуванні. Оскільки американська політична еліта 

підтримала розширення НАТО і ЄС за рахунок колишніх країн соцтабору в Східній 

Європі та Балтії, пострадянський простір отримав від неї в 1994 р. альтернативну, 

але не рівнозначну форму співпраці у вигляді Партнерства заради миру. 

Після операції НАТО проти Союзної Республіки Югославії в 1999 р. та 

розширення Альянсу на схід Росія почала активно втручатися у внутрішні справи 

пострадянських країн із метою недопущення їх подальшого зближення з ЄС та 

США. Оскільки офіційний Брюссель не виказував наміру вдаватися до нових 

«хвиль» розширення, а впливові країни ЄС відчували енергетичну залежність від 

Росії, у 2009 р. країнам пострадянського простору була запропонована програма 

співпраці «Східне партнерство», яка не передбачала їх членства в Євросоюзі. У 

свою чергу, потребуючи допомоги Російської Федерації в умовах глобальної 

антитерористичної кампанії, США прийняли неофіційне рішення не збільшувати 

кількість членів НАТО за рахунок сусідніх із Росією країн, надаючи натомість 

перевагу вступу до лав Альянсу державних акторів з Балтії та Центральної Європи. 

США доби президентства Дж. Буша-молодшого вдалося налагодити відносини 

з країнами Південного Кавказу та Центральної Азії. Але взаємодія з рештою держав 

пострадянського простору залишалася обмеженою через консервативність місцевих 

політичних еліт та їх зв’язки з керівними колами РФ. Відповідно, можна говорити 

про відсутність цілісної зовнішньополітичної стратегії США на пострадянському 

просторі та пріоритетність імплементації окремих напрямів співпраці на кшталт 

«енергетичного» коридору Європа – Південний Кавказ, «безпекового транзиту» 

США – Центральна Азія чи «змішаного» підходу до відносин із Україною. 

3. У роботі визначено роль та місце України у зовнішньополітичній стратегії 

США. Набуття Україною статусу неядерної держави та проголошення курсу на 

демократизацію і зближення з Заходом сприяли становленню партнерських 

відносин. Однак Будапештський меморандум 1994 р. не містив положень, які 

визначали б зобов’язання США надати військову допомогу Україні у випадку 

зовнішньої агресії. Формування олігархічного капіталізму доби правління Л. Кучми 

та певні обмеження прав і свобод населення переконали офіційний Вашингтон у 

тому, що Україна, незважаючи на всі американські зусилля перехідного періоду 

1990-х рр., не поділяє західні цінності у повній мірі та досі не сформувалася як 

демократична країна з ринковою економікою. На цьому тлі антитерористична 

операція США, що розпочалася в 2001 р. в Афганістані, сприяла тимчасовому 

зближенню президента Дж. Буша-молодшого з Російською Федерацією. 
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Після Помаранчевої революції 2004 р. політична конкуренція між її лідерами 

В. Ющенком і Ю. Тимошенко привела до влади В. Януковича і Партію регіонів у 

2010 р., тому президент Б. Обама, який відстоював політику «перезавантаження» 

відносин із РФ, переважно ігнорував Україну, вважаючи її російською сферою 

впливу. Спроби В. Януковича налагодити відносини з Б. Обамою шляхом відмови 

від збагаченого урану виявилися невдалими на тлі проблем із демократією в Україні. 

З іншого боку, після анексії РФ Криму та початку війни на Донбасі, США змушені 

були налагодити надання військової допомоги Україні, а також запровадити 

обмежені санкції проти Росії, усвідомлюючи, що наступними цілями агресії можуть 

стати країни Балтії, що входять до складу НАТО. 

Президент Д. Трамп вважав, що українське питання є європейською 

проблемою, але надавав Україні обмежену допомогу з тим, щоб його не 

звинувачували у змові з РФ під час виборів 2016 р. Водночас США продовжували не 

визнавати анексію Криму і зберігали режим санкцій проти Росії, бо такою була 

спільна позиція Демократичної та Республіканської партій. 

Отже, США ніколи не мали військових зобов’язань перед Україною, а їх 

політика щодо офіційного Києва не відзначалася послідовністю, бо реагувала на 

перебування при владі прозахідних чи антизахідних політичних еліт, що визначало 

непередбачуваність відносин сторін. 

4. У результаті виокремлення ключових імперативів двосторонньої співпраці 

України та Сполучених Штатів Америки у політичній сфері та аналізу нормативно-

договірної бази відносин виявлено, що вони безпосередньо пов’язані зі змінами 

політичного режиму в Україні. Якщо протягом 1990-х рр. сторони підписали низку 

важливих двосторонніх документів та створили потужний інституційний механізм 

співробітництва, то після початку «Кольчужного скандалу» в 2002 р. президент 

Л. Кучма був змушений надіслати український миротворчий контингент до Іраку, а 

також розпорядився долучити фахівців до роботи місії НАТО в Афганістані, щоб 

повернути прихильність Дж. Буша-молодшого. Проте тільки 2008 р., уже після 

Помаранчевої революції, було підписано Хартію Україна – США про стратегічне 

партнерство і створено одноіменну комісію, яку очолили міністри закордонних 

справ. Водночас президент Дж. Буш-молодший наполягав на отриманні Україною та 

Грузією плану дій зі вступу до Альянсу в 2008 р. під час саміту організації у 

Бухаресті, але Німеччина і Франція виступили категорично проти цього. 

У роки правління Б. Обами, що співпали з каденцією проросійського режиму 

В. Януковича, у відносинах сторін виникла пауза, яку перервали анексія Криму та 

війна на сході України. Тоді Конгресом США в 2014 р. був прийнятий Закон про 

підтримку свободи України, який визначав перелік санкцій, що накладалися на 

окремі російські установи, а також зафіксував надання нелетальної військової 

техніки та цивільної допомоги Україні. Намагання українського керівництва 

змусити США погодитися на поставки складних систем озброєнь закінчилися 
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безрезультатно. Водночас, США усунулися від безпосереднього врегулювання 

конфлікту на сході України, вважаючи місію посередника безперспективною. 

Україна не стала політичним пріоритетом і для режиму Д. Трампа, який робив 

наголос на захисті економічних інтересів США у світі. У світлі проблем із 

російським втручанням у вибори в США 2016 р., тогочасний американський 

президент погодився лише на символічні кроки з налагодження співпраці з 

Україною на кшталт поставок протитанкових комплексів чи снайперських 

гвинтівок, щоб заспокоїти своїх критиків на батьківщині. Крім того, в 2019 р. 

Д. Трамп пережив спробу імпічменту, яка була пов’язана з його політикою щодо 

України. Новий президент Д. Байден, котрий очолив країну в січні 2021 р., 

найкраще за усіх своїх попередників знається на українській проблематиці, але поки 

його головним пріоритетом є боротьба з коронавірусом. 

5. У ході дослідження були встановлені пріоритетні напрями партнерства США 

та України у торговельно-економічній сфері. У 1992-2004 рр. сторони сформували 

нормативно-правову базу відносин у торговельно-економічній та інвестиційній 

царинах. У 2006 р. Конгрес США відмінив поправку Джексона – Веніка від 1974 р., 

а в 2008 р. офіційний Вашингтон підтримав членство України в СОТ, що сприяло 

суттєвому зростанню її товарообігу із зовнішнім світом. У тому ж році було 

укладено Договір про торгівлю та інвестиції, який санкціонував появу одноіменної 

ради на міністерському рівні для координації торговельних відносин. 

З іншого боку, між сторонами так і не було створено зону вільної торгівлі, адже 

Україна не належить до ключових економічних партнерів США. Торговельні 

відносини з ними дозволяють задовольнити потреби у такій продукції як 

авіалайнери корпорації «Boeing» і запчастини до них, автомобілі, 

сільськогосподарська техніка, комп’ютери та комплектуючі, смартфони, 

медикаменти і медичне обладнання, вугілля (антрацит) та ТВЕЛи для АЕС, тому 

Україна, що експортує продукцію з низьким ступенем переробки, має хронічне 

негативне сальдо у торгівлі, але водночас потребує американських товарів. 

Американські корпорації не є провідними інвесторами в економіку України, де 

створена система монополії на ресурси і послуги, що належить олігархічним кланам, 

а також поширене масштабне втручання держави в економіку. Україна так і не 

перетворилася на виробничий майданчик для ТНК зі США на пострадянському 

просторі через несприятливий інвестиційний клімат і негативні економічні 

рейтинги, надані їй міжнародними організаціями. Винятком можна вважати успішну 

роботу українських програмістів з написання програм для клієнтів із США. Все це 

свідчить про те, що великий американський капітал не використовує свої лобістські 

можливості для відстоювання інтересів України у США. 

Важливе значення має співпраця України з МВФ, адже позики цієї організації 

сприяли підтриманню стабільності гривні, починаючи з 1994 р. і по нинішній час. 

Однак проблематичними для продовження курсу запозичень у цієї МФО є 
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небажання української політичної еліти відмовлятися від субсидій для населення і 

підвищувати ціни на комунальні послуги, а також труднощі боротьби з корупцією. 

6. Серед ключових пріоритетів двостороннього співробітництва України та 

США важливе місце займають гуманітарні та науково-технічні відносини. 

Програми підтримки розвитку науки й техніки в Україні, що фінансуються США, 

забезпечують фінансові вливання у даний сектор, сприяють його розвитку й, 

відповідно, підвищенню авторитету українських учених на міжнародній арені. З 

іншого боку, для країни характерний відтік кваліфікованих наукових кадрів до 

США і членів ЄС, бо в Україні освіта і наука не фінансуються на належному рівні. 

Українсько-американські відносини також фокусуються на поширенні 

української культури за кордоном та її захисті. Важливу роль у цьому процесі 

відіграє 900-тисячна українська діаспора у США, що сприяє зміцненню зв’язків 

обох держав і підтримці України на міжнародній арені. До її головних здобутків 

варто віднести: придбання будівель українських дипломатичних установ у США, 

масштабну допомогу жертвам аварії на ЧАЕС, переоснащення деяких українських 

лікарень, відміну поправки Джексона – Веніка, визнання Сенатом США і низкою 

штатів Голодомору геноцидом українського народу, допомогу біженцям із зони 

бойових дій на Донбасі. Лобіювання проукраїнських ініціатив у Конгресі США 

представниками «Українського кокусу» відображається у схваленні законодавчих 

актів на підтримку України. Завдяки організації акцій протесту в різних містах США 

діаспорі вдається привернути увагу американського населення до російської 

військової кампанії на сході та в Криму. Отже, українська громада все-таки надає 

вагому допомогу Україні, виходячи зі своїх скромних можливостей. 

Зважаючи на незначну ефективність реалізації зовнішньополітичній стратегії 

США щодо України, автором були сформульовані основні рекомендації щодо 

налагодження американсько-українського партнерства: 

1) У безпековій сфері. 

Для флоту: безкоштовна передача Україні як кораблів берегової охорони США, 

так і плавзасобів більшого тоннажу для охорони морського узбережжя в Азовському 

та Чорному морях; збільшення кількості навчань за участі кораблів ВМФ України та 

НАТО; придбання протикорабельних ракет «Harpoon» як зброї стримування від 

нападу з моря; сприяння США у модернізації баз ВМС України. 

Для армії: «точкова» заміна старого радянського озброєння на американську 

техніку; налагодження спільних досліджень і виробництв у сфері ВПК; взаємодія 

задля наближення сухопутних військ України до стандартів НАТО; підписання 

угоди про оборонну співпрацю та набуття Україною статусу головного союзника 

США поза межами НАТО, якщо членство в Альянсі буде недосяжним. 

2) В економічній сфері. 

В енергетиці: повторне запрошення до України американських корпорацій зі 

світовим іменем на кшталт «Еxxon Мobil» і «Shevron» для пошуку і видобування 



16 

 

енергоносіїв; прихід на український ринок суб’єктів господарювання зі США для 

здійснення етанолових програм і «зеленої» революції. 

В аграрній галузі: остаточна лібералізація ринку землі сільськогосподарського 

призначення та запрошення у цю галузь американських корпорацій за умови 

дотримання прав та інтересів вітчизняних фермерів. 

У виробничій галузі: використання наукового потенціалу країн для спільного 

виготовлення продукції; перетворення українських компаній на підрядників для 

американських корпорацій і розміщення в Україні їх дочірніх підприємств. 

У сфері послуг: участь американських корпорацій в інвестуванні у готельну 

галузь, пожвавленні авіаційного сполучення і туристичних обмінів; створення 

великої кількості технопарків для роботи українських програмістів. 

3) У системі державного управління. 

Здійснення реформ, які поєднуватимуть високі зарплати для держслужбовців із 

контролем уповноважених органів за їх витратами; відокремлення політики від 

бізнесу і створення прозорої виборчої системи; реформування судової гілки влади; 

спрощення податкової системи; запровадження ефективного митного контролю. 

4) У сфері гуманітарних контактів. 

Поглиблення співпраці з українською діаспорою в США; створення 

Міністерства у справах діаспори; сприяння гуманітарній роботі організацій діаспори 

в Україні; відкриття спільних підприємств разом із представниками ділових кіл 

закордонних українців; переговори зі спрощення візового режиму зі США. 

Отже, для України характерна відсутність єдності населення щодо 

зовнішньополітичного курсу; постійна владна ротація прозахідних і антизахідних 

політичних еліт; монополізація економіки та втручання держави у її процеси; 

використання старих радянських систем озброєнь у збройних силах. За таких 

обставин американська допомога у здійсненні ринкових реформ, модернізації 

народного господарства і збройних сил має бути пріоритетом державної політики, 

але, водночас, необхідні і докорінні реформи та роз’яснювальна робота серед 

населення для подолання цих негативних явищ. 
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наданню оцінки ефективності їх зовнішньополітичної стратегії щодо України. 

Проведений у дослідженні комплексний аналіз особливостей 

зовнішньополітичної стратегії США щодо України дозволив: розкрити теоретико-

методологічні підходи до з’ясування сутності категорії «зовнішньополітична 

стратегія»; визначити основні засади та завдання зовнішньої політики Сполучених 

Штатів на пострадянському просторі; виявити роль та місце України у 

зовнішньополітичній стратегії США з урахуванням політичних змін в обох країнах; 

виокремити характерні риси двосторонньої співпраці держав у політичній сфері; 

з’ясувати пріоритетні напрями американсько-української торговельно-економічної 

взаємодії, а також вплив американської допомоги на процес модернізації 

українського народного господарства; встановити гуманітарні та науково-технічні 

аспекти міждержавної взаємодії сторін; дати загальну оцінку ефективності заходів 

офіційного Вашингтона на українському напрямі. Доведено, що місце та роль 

України у зовнішньополітичній стратегії Сполучених Штатів визначаються з 

урахуванням діяльності української діаспори та значення «російського чинника», 

вплив якого на відносини сторін суттєво зріс після анексії Криму та початку війни 

на Донбасі в 2014 р. 

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

пострадянський простір, відносини, співробітництво. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена определению роли и места Украины в 

системе стратегических интересов Соединенных Штатов Америки как единственной 
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сверхдержавы и установлению оценки эффективности их внешнеполитической 

стратегии относительно Украины. 

Проведенный в исследовании комплексный анализ особенностей 

внешнеполитической стратегии США в отношении Украины позволил: раскрыть 

теоретико-методологические подходы к выяснению сущности категории 

«внешнеполитическая стратегия»; определить основные принципы и задачи 

внешней политики Соединенных Штатов на постсоветском пространстве; выяснить 

роль и место Украины во внешнеполитической стратегии США с учетом 

политических изменений в обеих странах; выделить характерные черты 

двустороннего сотрудничества государств в политической сфере; выяснить 

приоритетные направления американо-украинского торгово-экономического 

взаимодействия, а также влияние американской помощи на процесс модернизации 

украинского народного хозяйства; установить гуманитарные и научно-технические 

аспекты межгосударственного взаимодействия сторон; дать общую оценку 

эффективности мероприятий официального Вашингтона на украинском 

направлении. Доказано, что место и роль Украины во внешнеполитической 

стратегии Соединенных Штатов определяются с учетом деятельности украинской 

диаспоры и значения «русского фактора», влияние которого на отношения сторон 

существенно возросло после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 г. 

Ключевые слова: США, Украина, внешнеполитическая стратегия, Россия, 

постсоветское пространство, отношения, сотрудничество. 

 

SUMMARY 

 

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

scientific thesis. Manuscript. 

Thesis for the Degree in Political Science, Specialty 23.00.04 – Political Problems of 

International Systems and Global Development. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

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

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

United States in the post-Soviet area. Therefore, the understanding of the foreign policy 

interests of the official Washington and the mechanisms for their implementation in the 

Ukrainian direction acquires significant theoretical relevance and practical significance. 

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

in this study allowed the following: to reveal theoretical and methodological approaches to 

the clarification of the essence of the category ‘foreign policy strategy’; to define the basic 

principles and tasks of the United States policy in the post-Soviet area; to reveal the role 

and place of Ukraine in the US foreign policy strategy, taking into account political 

changes in the two countries; to distinguish the most important features of bilateral 
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cooperation between the states in the political sphere; to find out the priority directions of 

the US – Ukrainian trade and economic cooperation, as well as the influence of the 

American assistance on the process of modernization of the Ukrainian national economy; 

to establish humanitarian and scientific and technical aspects of the interstate interactions 

between the parties; to give an overall assessment of the effectiveness of the official 

Washington actions taken in the Ukrainian direction. 

While analyzing the US foreign policy strategy towards Ukraine, the author made a 

comprehensive study of the place and role of Ukraine in the US foreign policy strategy, 

taking into account the activities of the Ukrainian diaspora and the significance of the 

‘Russian factor’ which has significantly been influencing relations between the parties 

since the annexation of Crimea and the beginning of the war in the Donbas. The study 

proves that the post-Soviet area is trailing the Middle East and East Asia in the US foreign 

policy priorities system. Thus, the United States is influencing the official Kyiv through 

the USAID, the IMF and the World Bank, loans and credits, ‘occasional’ supplies of 

defence technologies, land and naval military trainings, investments and privileged access 

to the US market for the significant part of the Ukrainian products due to trade 

preferences, as well as by virtue of the democratization and market reforms. 

The author believes that the Ukrainian diaspora has sufficient potential for carrying 

out large-scale humanitarian projects, the abolition of discriminatory laws such as the 

Jackson-Vanik amendment and the organization of an effective recognition campaign of 

the Holodomor in the Ukrainian SSR at the state and Congress levels, however its 

lobbying capabilities do not allow to achieve such results as the proclamation of Ukraine 

as the main US ally outside NATO or the transformation of the state into the recipient of 

military assistance similar to the aid obtained by the Middle East partners of the United 

States. The main reasons which hampered realization of the US foreign policy strategy 

towards Ukraine can be defined as follows: the absence of the common vision of the future 

foreign policy course amongst the population of different Ukrainian regions; the formation 

of the oligarchic and clan system of political and economic power; the ‘Russian’ factor 

that presupposed the unwillingness of the official Washington to confront with Russia 

after the enlargement of the EU and NATO to the East against the background of the needs 

of the parties in cooperation within the other regions, e.g. the Middle East, Afghanistan, 

and Iran. 

The study is theoretically significant, since the obtained data can be used for the 

further generalization of the US foreign policy in the post-Soviet area and the preparation 

of the other scientific works on this issue. In practical terms, certain provisions and 

recommendations of this scientific thesis may be used by the public authorities whose 

competence includes the implementation of the foreign policy of Ukraine towards the 

United States. 

Keywords: USA, Ukraine, foreign policy strategy, Russia, post-Soviet area, 

relationships, cooperation. 


