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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження зумовлюється науковою та політичною 

необхідністю визначити основні проблеми реалізації стратегії глобального лідерства 

США і на цій основі окреслити можливі перспективи посилення позицій 

глобального домінування держави у постбіполярному світі. Враховуючи політико-

системну наступність стратегії глобального лідерства США від президентської 

адміністрації Дж.Буша – старшого до чинної президентської адміністрації 

Д. Трампа, з’ясування сучасних підходів та наявних ресурсів держави щодо 

зміцнення власної політики світового лідерства і забезпечення геостратегічних 

інтересів є важливим для розуміння стану і перспектив цілісної стратегії 

глобального домінування Америки у системі міжнародних відносин. 

Американське лідерство було представлено як основа глобальної стабільності 

і безпеки у всіх попередніх стратегіях президентських адміністрацій США, водночас 

Стратегія національної безпеки США 2017 р. стала баченням того, як це лідерство 

реалізується президентською адміністрацією Д. Трампа у сфері оборони і підтримки 

міжнародної стабільності, економіки, дипломатії та протидії сучасним загрозам. 

Загалом у науковому дискурсі зміна періодів лідерства США обумовлюється 

протистоянням представників двопартійної системи країни, а чергування періодів 

вважається основним принципом модернізації концепцій світового лідерства 

держави. Відтак удосконалення концепцій відбувається як реакція на попередні 

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

кон’юнктури та актуальних глобальних процесів. Одним з головних напрямів 

забезпечення політики глобального лідерства США визнаються стратегія і тактика 

посилення всіх інструментів американської влади, включаючи розвиток 

міжнародних відносин, національну безпеку та віртуальний простір.  

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена значимістю для 

міжнародних акторів нової стратегії лідерства США, визначенням в ній особливої 

ролі держави у глобальному управлінні, прагненні збереження міжнародного миру і 

безпеки, а також подальшим поглибленням вивчення цієї проблеми в українській 

політології.  

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

робота виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових 

процесів глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої ради Університету №13 від 

20 червня 2011 року) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» (№ 0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні, на основі цілісного політологічного аналізу, проблем та перспектив 

реалізації стратегії глобального лідерства США у сучасній системі міжнародних 

відносин. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 
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 розкрити сутність і зміст теоретичного дискурсу світового лідерства США у 

системі міжнародних відносин; 

 проаналізувати стратегії глобального лідерства США за президентства Дж. 

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

тогочасних глобальних трансформацій; 

 розглянути стратегії глобального лідерства США за президентства Дж. Буша-

молодшого і з’ясувати відмінність у концептуалізації глобального лідерства США у 

порівнянні з попередніми президентами; 

 з’ясувати сутність і прикладні аспекти ліберально-реалістичної концепції 

лідерства за президентства Б. Обами; 

 розглянути ключові чинники та глобальні тенденції лідерства США у ХХІ ст.; 

 визначити об’єктивні перспективи еволюції доктринальних засад США за 

президентства Д. Трампа; 

 охарактеризувати можливості посилення стратегічного партнерства США та 

України за президентства Д. Трампа. 

З урахуванням зазначеної мети і визначених завдань, об’єктом дослідження є 

сучасна система міжнародних відносин, а предметом дослідження виступають 

концептуальні та прикладні аспекти стратегій глобального лідерства США. 

Методологія і методи дослідження. У дисертаційній роботі використано 

загальнонаукові, загальнологічні та спеціальні методи дослідження, які уможливили 

цілісне бачення стратегій глобального лідерства США у сучасній системі 

міжнародних відносин. Для розкриття окреслених завдань автором переважно 

використано системний з його основною складовою – політологічний аналіз, що 

уможливив  представити еволюцію та особливості стратегій глобального лідерства 

США від президентської адміністрації Дж.Буша – старшого до чинної 

президентської адміністрації Д. Трампа. 

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

можливість розглянути модернізацію глобальних стратегій лідерства США залежно 

від трансформацій системи міжнародних відносин та визначити і охарактеризувати 

пріоритети зовнішньополітичної діяльності держави;  метод структурно-

функціонального аналізу, що уможливив з’ясування причинно-наслідкових зв’язків 

між концепціями лідерства та їх практичною реалізацією у діяльності 

президентських адміністрацій; експертний метод дозволив поглибити пізнання 

умов, що визначають і обґрунтовують стратегію глобального лідерства США у 

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

стратегія глобального лідерства США аналізуються через поточні політичні події, 

але у відповідній залежності від реалізації завдань зовнішньої політики держави.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у формуванні цілісного 

уявлення про актуальні проблеми та перспективи реалізації стратегії глобального 

лідерства США 

 Вперше: 

- на основі комплексного аналізу структуровано та систематизовано наявні 

стратегії глобального лідерства США після розпаду біполярної міжнародної системи 

і встановлено, що США залишатимуться на лідерських позиціях серед інших 
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учасників міжнародної системи, що є невід’ємною складовою геополітичних 

інтересів США; 

- досліджено еволюцію доктринальних засад США за президентства Д.Трампа 

і доведено, що доктрина «America first!» стосується реалізації «великої стратегії», 

яка є цілісною системою уявлень про позицію і цілі США на світовій арені; 

- встановлено перспективи стратегічного партнерства США та України за 

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

адміністрації США, яка спрямована на збереження лінії попередньої адміністрації Б. 

Обами щодо анексії Криму та окупації Донбасу. 

Удосконалено: 

- розуміння сутності зовнішньої політики Д. Трампа, яка кардинально 

відрізняється від попередніх адміністрацій з часів Ялтинсько-Потсдамської 

міжнародної системи;  

-науково-категоріальний апарат американського лідерства в світі та порівняно 

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

«м’яка сила». 

- аналіз наукових підходів та концепцій щодо зовнішньополітичної доктрини 

Д. Трампа; 

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

інтенсивності свого військового втручання з метою забезпечення собі певної 

«стратегії виходу», тобто провокування ескалації заради майбутньої деескалації. 

Набуло подальшого розвитку:  

- цілісна концептуально-теоретична інтерпретація основних понять і категорій 

проблеми; 

- узагальнення теоретичних і методологічних підходів щодо глобального 

лідерства США; 

- дослідження взаємодії США з іншими учасниками міжнародних відносин в 

умовах глобальних трансформацій; 

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

міжнародній системі є одними з ключових факторів глобальної стабільності; 

- виокремлення об’єктивних чинників збереження лідерських позицій США в 

світі.  

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

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

Практичне значення одержаних результатів випливає з актуальності й 

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

висновки роботи можуть бути використані для подальших наукових розробок про 

глобальне лідерство США. Основні положення та висновки дисертації є 

авторськими і можуть використовуватися науково-дослідними інститутами та 

інформаційно-аналітичними структурами органів державної влади України. 

Результати дослідження можуть бути також враховані під час підготовки лекційних 

курсів зі стратегічного лідерства, глобалістики, теорії міжнародних відносин, 

аналізу зовнішньої політики та моделювання міжнародних відносин. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

апробовані у доповідях на міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (м. Київ,  21 жовтня 2014 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних 

проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин» (м. Київ, 31 березня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Шевченківська весна», (м. Київ, 2 

квітня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 

(м. Київ, 15 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, 22 жовтня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Стратегічне партнерство у зовнішній політиці США, ЄС та держав 

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

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

березня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (Київ, 19 травня 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Трансформаційні процеси у сучасних 

міжнародних відносинах: політичні, безпекові і комунікативні аспекти  (Київ, 14 

квітня 2017 р.); Міжнародній  науковій інтернет-конференції «Міжнародна 

інформація у системі міжнародних відносин: концептуальні та практичні аспекти» 

(Київ, ІМВ КНУ, 1 червня, 2018 р.). 

Наукові узагальнення та висновки дисертації обговорювалися на наукових 

семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота і 5 опублікованих 

наукових статей, в яких викладені основні положення наукової праці, виконані 

дисертанткою самостійно. В одній статті, надрукованій у співавторстві із 

Н.П.Литвиненко «Концептуальне забезпечення політики глобального лідерства 

США постбіполярної доби» (особистий внесок здобувачки 0,2 авторських аркушів) 

розробка проблеми та основний зміст належить авторці дисертації. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 наукових праць 

загальним обсягом 4,1 д.а., з яких 7 наукових публікацій належать особисто автору 

(3,8 д.а.): 5 наукових статей, з яких 5 - у фахових виданнях (3 статті у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних, 1 стаття – в електронному виданні); 3 статті - 

опубліковані за результатами міжнародних науково-практичних конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів та дисертації, списку використаних джерел (375 найменувань 

англійською, російською та українською мовами на  35 сторінках). Загальний обсяг 

роботи становить 230 сторінок, з них обсяг основного тексту – 180 сторінок. 

 

 

 

 



5 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У «Вступі» обґрунтовано вибір і актуальність теми дисертаційного 

дослідження, наведено зв’язки з науковими програмами та дослідницькими темами; 

сформульовано мету і завдання дисертації, визначено об’єкт і предмет, методологію 

та методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів та особистий внесок автора, подано інформацію про 

апробацію та публікацію результатів дисертації.  

У першому розділі «Теоретичний дискурс лідерства США в сучасній 

міжнародній системі» проаналізовано ступінь наукової розробки проблеми та 

джерельна база дослідження. З’ясовано теоретико-методологічні засади лідерства 

США в сучасній міжнародній системі. 

Встановлено, що теоретико-методологічні засади дослідження проблем 

міжнародно-політичного лідерства є важливими з погляду безпосереднього впливу 

провідних акторів світу на формування сучасного міжнародного порядку. Наразі 

США за більшістю показників владної потужності залишаються єдиною глобальною 

наддержавою, хоча основним трендом міжнародно-політичного розвитку поступово 

стає їх зміщення через зниження темпів зростання в США та в інших західних 

країнах на противагу деяким регіональним державам, економічний базис зростання 

яких виступає ключовим чинником їх потужності.  

Вагомий внесок у розробку концепції національного інтересу та лідерства 

зроблено американськими  дослідниками Дж. Кенаном, У.Ліпманом, К. Уолтцем, 

Е.Фернісом, Дж. Розенау тощо. Серед представників французької наукової школи 

виокремлюється науковий доробок Р.Арона, Ф. Брайара,  Ж.-Б. Дюрозеля, 

П.Ренувена, Р. Дебре, згідно з якими категорія «національний інтерес» є 

абстрактною і суб’єктивною, оскільки її параметри визначаються міжнародною 

обстановкою і ціннісною системою, що панує в певному суспільстві і державі. 

Найбільш значущим дослідженням в контексті таких наукових категорій, як 

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

виділив основні форми застосування сили: «жорстку силу», «економічну силу» і 

«м’яку силу». М’яка сила вважається похідною від трьох ресурсів держави –  

культури, політичної ідеології і зовнішньої політики. В умовах сучасного світу 

актуалізується значення стратегії «розумної сили», яка є здатністю держави 

ефективно розпорядитися «жорсткою силою», «економічною потугою» і «м’якою 

силою» для реалізації власної зовнішньої політики.  

Виокремлюється чотири основні групи, які утворюють перетин двох 

альтернатив в трактуванні національних інтересів держави: ізоляціонізм - (вибіркова 

залученість); глобальна залученість в світовій політиці; опора на власні сили - 

(односторонні дії); опора на міжнародні організації та союзників - (багатосторонні 

дії). Прихильники опори на міжнародні організації поділяються на дві групи. До 

першої групи належать захисники глобального лідерства США з опорою на 

міжнародні організації та союзників США, які повинні допомагати реалізовувати 

глобальні устремління США. До них належать прихильники демократичної партії –

Е. Лейк, У. Крістофер, М. Кеннеді, П.Тарноф, Р. Хаас. Друга група презентована 
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прихильниками «багатосторонніх дій», які виступають за чіткіше вираження 

важливих інтересів США, включаючи питання у сфері світової безпеки. 

Прихильниками доктрини вибіркової залученості є діячі вищої американської 

бюрократії, серед яких Г. Кіссінджер, У. Мейнес, Б.Бредлі, Зб. Бжезинський, 

Ч.Купчан, що фінансуються багатонаціональними компаніями. 

Прихильники опори на виключно американські сили також поділяються на дві 

групи. Одні з них пропонують глобальну залученість у світову політику без 

врахування інтересів і співпраці з офіційними союзниками, не кажучи вже про 

міжнародні організації. Акцент робиться на наддержавному секторі США, що 

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

Спадщина» (Фельнер), В.Крістола, а також Р. Кагана – «доброзичливе лідерство» та 

З. Халілзада у співавторстві з Д. Джонстоном – «служіння-лідерство»і відображають 

переваги потужних моно- і транснаціональних компаній, інтереси яких лобіюють 

групи впливу з конгресу. Інші «односторонники» – це так звані «неоізоляціоністи» 

або «Самітники», які відстоюють необхідність різкого скорочення  активності США 

у зовнішньополітичній та безпековій сферах. 

 У другому розділі «Концептуальне забезпечення політики глобального 

лідерства США в сучасній міжнародній системі» досліджено стратегію 

глобального лідерства США за президентства Дж. Буша-старшого та Б. Клінтона. На 

концептуальному рівні досліджено стратегії глобального лідерства США за 

президентства Дж.Буша-молодшого. Проаналізовано ліберально-реалістичну 

концепцію лідерства США за президентства Б.Обами. 

На час правління адміністрації Дж. Буша-старшого (1989-1992 рр.) і першої 

адміністрації Б. Клінтона (1993-1996 рр.) сформувалися уявлення про те, що в 

«холодній війні» США перемогли не тільки як держава, але й як носій певної 

системи цінностей: індивідуалізму, релігії, свободи підприємництва, що лежить в 

основі ліберальної ринкової економіки, а також принципів політичної демократії. 

Утвердження американського лідерства подавалося як необхідна противага 

експансії СРСР, що загрожував свободі і безпеці у всьому світі. Відтак учасники 

міжнародної системи мали б об’єднатися на «єдиному фундаменті», яким виявилися 

«Стратегії постстримування», що були презентовані документами 1991-1993 рр.  

Завершення «холодної війни» і зникнення глобальної загрози послабили 

позиції неоконсерваторів, які прийшли в США до влади у 1993 р. У цьому контексті 

аналіз зовнішньополітичної стратегії адміністрацій Б.Клінтона засвідчив, що за його 

президентства силове врегулювання або прагнення до гегемонії було ліберальним і 

було реалізовано у Стратегії національної безпеки США у 1994, 1995 і 1996 рр. 

«Стратегія залучення в міжнародні справи і поширення демократії в світі» зводилася 

до положень, що взаємно доповнювали один одного і стосувалися посилення 

безпеки з опорою на боєздатність збройних сил. Значна увага приділялася 

економічному зростанню США і зміцненню демократії за кордоном. 

Наявні концепції лідерства США 1990-рр. виходили з емпіричних передумов і 

слугували відповіддю на виклики часу, що виявлялося в зміні глобального порядку 

денного. В основі ліберально-консервативної концепції лідерства або «ліберальної 

гегемонії» закладено ідеї гегемонії, які в цілому були оформлені в ліберальних 
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термінах, ідеї американської «винятковості і месіанства» були замінені ідеями 

«поширення демократії» та «ринкової економіки» за американським зразком. 

Нова зовнішньополітична концепція глобального лідерства була узагальнена 

Б. Клінтоном у травні 1997 р. у доповіді про стратегію національної безпеки в XXI 

столітті. Тоді пропонувався перехід від зусиль з вирішення конкретних проблем до 

цілісного моделювання системи міжнародних відносин, яка блокує виникнення  

глобальних «загроз», таких як тероризм, нелегальна торгівля наркотиками і зброєю 

тощо. Під час другого президентського терміну Б. Клінтона було використано такі 

стратегії, як «вибіркове залучення» і «узгоджена безпека». 

Концепція «вибіркового залучення» розроблялася представниками школи 

політичного реалізму, зокрема  такими, як Р. Арт, Р.Бетс, К. Волтс, Б. Позен, 

У.Мейнс, Р. Стіл, Дж. Чейс. Серед важливих національних інтересів вони 

виокремлювали поширення демократії та захист прав людини, однак вважали 

невиправданим для цього пряме втручання США у врегулювання збройних 

конфліктів. Вважалося, що при орієнтації на «вибіркове залучення» військовий 

бюджет і склад військових сил повинні бути збереженими на рівні 1992-1993 рр. для 

забезпечення можливості успішного ведення двох великих регіональних воєн 

одночасно.  

Концепція «узгодженої безпеки», представлена ліберальною школою (М.Дойл, 

Д. Лейк, Б. Рассет, К. Лен тощо) логічно вписувалася в процес формування 

зовнішньополітичної стратегії забезпечення національних інтересів США в нових 

історичних умовах, поєднавши три поняття: «національна безпека», «залучення» і 

«розширення» по всьому світу ринкової економіки і демократичних цінностей. 

«Узгоджена безпека» мала на увазі збереження переваги США і їх  військового 

потенціалу як головної складової колективних міжнародних сил, здатних одночасно 

вести активні інтервенціоністські дії в різних регіонах світу.  Центральне місце у 

концептуальному вимірі стратегії глобального лідерства США за президентства 

Дж.Буша-молодшого займала концепція «жорсткої» гегемонії США. Стратегія 

безпеки 2002 р. основною метою визначала збереження миру шляхом «боротьби з 

тероризмом і тиранією». У документі 2002 р. основним було положення про 

нанесення превентивного удару проти терористів. Продовжувалася стратегія 

констатацією безпрецедентних можливостей США щодо закладання основ 

майбутнього миру через поширення лібералізму і демократії як чинників 

формування міжнародного порядку.  

Стратегія національної безпеки США 2006 р., містила звіт про результати, 

яких було досягнуто відповідно до цілей попередньої стратегії й визначала основні 

пріоритети на майбутнє. При цьому військові здобутки в Іраку та Афганістані було 

перебільшено: серед досягнень американської зовнішньої політики було названо 

втрату «Аль-Каїдою» позицій в Афганістані та розбудову демократичної системи 

управління в Іраку. У заключній частині Стратегії безпеки 2006 р. було зазначено, 

що «…Америка стикнулася зі значними загрозами, однак мала величезний 

потенціал та можливості для боротьби з ними», що ще раз підтверджувало 

переконання американської адміністрації в існуванні однополярного світу за 

«американською моделлю».  
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Б. Обама відмовився від ідеї гегемонії американського лідерства, яка протягом 

десятиліть визначала роль США в світі, і усвідомлено скоротив американські 

глобальні зобов’язання. Однак на цьому фоні декларативна риторика Б.Обами на 

основі ґрунтовного концептуального забезпечення зовнішньої політики, зокрема 

Стратегії національної безпеки 2010 р., 2015 р. вказують на те, що США 

трансформували політику світового лідерства згідно з концепцією «розумної сили», 

що була розроблена Дж. Наєм-молодшим і Р.Армітіджем, і представлена 

адміністрацією Б.Обами в 2009 р. Вона передбачала, що сила і вплив у світі 

починаються з оновлення всередині країни. Саме так Б. Обама поклав в основу 

стратегії національної безпеки всі основні соціальні пріоритети свого президентства 

– сильна економіка, доступна освіта і охорона здоров’я, енергетична безпека, 

технологічні інновації, прогресивна дипломатія.  

Стратегії національної безпеки 2010 р. та 2015 р. позиціонувалися як 

радикальна відмінність від спадщини Дж.Буша-молодшого, який керувався 

однополярним баченням світу і односторонніми підходами до міжнародної 

взаємодії. Наступність щодо Стратегії національної безпеки 2010 р. проявлялася  в 

збереженні акценту на багатосторонні підходи, а також в усвідомленні обмеженості 

можливостей американського лідерства. Хоча одночасно підкреслювалося, що у 

взаємозалежному світі глобальні проблеми не можуть вирішуватися без участі 

США. Однак спроби одноосібно вирішувати глобальні військові та політичні 

проблеми стали причиною «перенапруги» сил США і певної втрати ними 

домінуючої ролі в глобалізаційних процесах.  

Дослідження виступів президента Б. Обами до Конгресу 2012-2015 рр. 

свідчать про те, що «США й надалі відіграватимуть вирішальну роль у світовій 

політиці, а концептуальне і прикладне забезпечення політичних і безпекових 

стратегій США, які впливають на міжнародну політику, є невід’ємною складовою 

геополітичних інтересів Америки». 

У третьому розділі «Прогностичний вимір зовнішньої політики США в 

ХХІ ст.» досліджено чинники та глобальні тенденції лідерства США у ХХІ ст. 

Проаналізовано трансформацію глобального домінування США за президентства 

Д.Трампа. Визначено перспективи стратегічного партнерства США та України за 

президентства Д. Трампа.  

Доведено, що на сьогодні США залишаться найвпливовішою державою світу, 

а також економічним, науково-технологічним, військовим і дипломатичним 

чинником розвитку міжнародної системи. Відтак вплив США на трансформацію 

сучасної міжнародної системи і формування нового міжнародного порядку 

залишатиметься на перспективу відчутним і суттєвим, незважаючи на те, що на 

світовій арені може збільшитися кількість важливих міжнародних акторів, які 

ставитимуть під сумнів або сприятимуть зниженню статусу лідера США.  

Загалом аналіз основних тенденцій і прогнозів розвитку локальних цивілізацій 

і прогнози на середньострокову перспективу, які підтверджуються кількісними 

оцінками, свідчать, що очікуються важливі зміни в позиціях тих чи інших 

цивілізацій і їх впливу на систему міжнародних відносин та формування 

міжнародного порядку. Інше значення мають довгострокові прогнози, або тенденції, 
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що формуються в середньостроковій перспективі, зародження деяких важливих 

трендів і глобальних змін, які не піддаються екстраполяції. Саме така тенденція 

виявляється в даний час в політиці КНР, яка  принципово вибудовує систему 

двосторонніх, а не багатосторонніх відносин, інвестує в транспортні коридори, а 

також уникає стратегічних військово-політичних союзів. Крім того, на сьогодні 

обсяг торгівлі КНР з усіма центрами сили виглядає дуже збалансовано, що 

планомірно створює «паралельну реальність» в світі, яка їй вигідна.  

Загалом велика стратегія Д. Трампа «America first!» суттєво відрізняється від 

двопартійного консенсусу, що визначав зовнішню політику США у постбіполярний 

період формування міжнародної системи. Американські президенти післявоєнної 

епохи бачили світ демократії, що розповсюджується, і вільного ринку як більш 

безпечний і процвітаючий. Вони також вірили, що інвестиції, які США роблять з 

метою захисту своїх союзників і підтримки міжнародних інституцій, є доволі 

вдалими угодами, тому що вони запобігають розвитку негативних геополітичних 

сценаріїв, за яких США доведеться заплатити набагато більше як життями, так і 

фінансовими ресурсами.  

Формування доктринальних засад зовнішньої політики США за президентства 

Д. Трампа відбувається на тлі протиріч і трансформацій в системі міжнародних 

відносин, що у свою чергу впливає на формування міжнародного порядку. Велика 

стратегія США вбачається як цілісна, цілеспрямована й укорінена в систему уявлень 

про позицію і мету діяльності США на політичній арені світу.  Позиція Д. Трампа 

базується перш за все на тому, що головні загрози національній безпеці 

зумовлюються взаємозв’язком міжнародних і внутрішніх викликів, які згенеровані 

потужними зовнішніми силами, що безпосередньо впливають на внутрішню безпеку 

і економіку США.  

В цілому доктрина Д. Трампа «America first!» складається з чотирьох 

елементів – боротьба з радикальним ісламом, економічний націоналізм, боротьба з 

нелігальною міграцією та «відсторонений мілітаризм». США опинилися перед 

вибором: або чергова глобальна стратегія на базі власних інтересів і цінностей, або 

національна стратегія як частина стратегії глобалізації, яка націлена на вирішення 

загальносвітових проблем. Процеси сучасної глобалізації розвиваються 

швидкоплинно, і їм можна надати нову форму і зміст або через консенсус основних 

суб’єктів світової політики, або через черговий глобальний катаклізм. США роблять 

нову заявку на глобальне лідерство на основі політики пріоритету національних 

інтересів над міжнародними. 

Перспективи стратегічного партнерства між США та Україною визначаються 

в першу чергу позицією адміністрації США, яка спрямована на збереження лінії 

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

вирішення актуальних зовнішньополітичних питань України багато в чому 

впливають американсько-російські відносини, іх стан та динаміка. Візит президента 

України (2017 р.) до США і зустріч з Д. Трампом продемонстрували наявність 

зовнішньополітичної стратегії США, що стосується україно-російської кризи, яку 

США налаштовані вирішити. На сьогодні небезпека полягає в тому, що окупація 

Криму та присутність збройних сил Росії на Сході України можуть перейти в 
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хронічну стадію так само, як в Абхазії, Південній Осетії і Придністров’ї, що не 

підтримується адміністрацією Д. Трампа. Наразі констатується, що  інтереси США 

щодо України є тісно взаємопов’язаними і вирішальними для майбутніх 

міжнародних і глобальних стратегій лідерства США в світі.   

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження проблем та перспектив реалізації стратегії глобального лідерства 

США в сучасній міжнародній системі дає можливість зробити низку висновків і 

узагальнень. 

1. Актуальність цілісної наукової концептуалізації феномена «лідерства» 

потребує більш комплексного осмислення проблеми еволюції концепції лідерства. 

На стані теоретичного аналізу політичного лідерства позначилися об’єктивні 

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

ширшим за політичні відносини. США залишаються ключовою світовою державою, 

однак на тлі кризових явищ у світовій економіці та політиці, що мають 

внутрішньополітичні наслідки, складаються передумови скорочення 

американського впливу в світі.  

Зовнішня політика США є складним, багаторівневим процесом і виявляється 

на індивідуальному, державному та системному рівнях. Вельми важливим є 

значення системного рівня аналізу зовнішньої політики, в основу якого покладено 

розуміння того, що всі держави діють у глобальному соціально-економічному та 

політико-географічному середовищі і що специфічні характеристики даної системи 

багато в чому визначають модель взаємодії між ними. Для здійснення зовнішньої 

політики і реалізації національних інтересів держави використовують різноманітні 

інструменти, які багато в чому пов’язані з науковою категорією «сила», із загальною 

особливістю впливати на глобальне управління. Найбільш значущим дослідженням 

різних форм застосування сили в міжнародних відносинах, в контексті таких 

наукових категорій, як «національний інтерес» і «національна безпека», є наукові 

праці Дж. Ная-молодшого, який виділив основні форми застосування сили: 

«жорстку силу», «економічну силу» і «м’яку силу». Згідно з концепцією Дж. Ная-

молодшого, «м’яка сила» є похідною від трьох ресурсів держави: її культури, 

політичної ідеології і зовнішньої політики. 

Набуває актуальності стратегія «розумної сили», яка є більшою мірою не 

методом реалізації зовнішньої політики, а здатністю ефективно розпорядитися 

«жорсткою силою», «економічною потугою» і «м’якою силою» при вибудовуванні 

власної міжнародної політики. Застосування стратегії «розумної сили» багато в 

чому призводить до вирішення дихотомії «жорсткої сили» і «м’якої сили» у 

зовнішній політиці сучасних держав, оскільки дозволяє, з одного боку, всебічно 

дослідити сильні і слабкі сторони того чи іншого зовнішнього політичного 

інструменту, так само як і здійснити детальний аналіз чинної політичної обстановки.  

У науковому дискурсі категорії «гегемонія» і «лідерство» часто вживаються як 

взаємозамінні поняття. Водночас «лідерство» трактується як більш загальне поняття 

щодо «гегемонії». Крім того, як йдеться у наукових розвідках, асоціація гегемонії з 
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домінуванням і чітка прив’язка гегемонії до потуги держав робить цей термін менш 

значущим для опису поточних процесів.  

2. На час правління адміністрації Дж. Буша-ст. (1989-1992 рр.) і першої 

адміністрації Б. Клінтона (1993-1996 рр.) припав період закріплення глобальних 

політичних змін, що відбулися з розпадом СРСР. На початку 90-х рр. ХХ ст. 

республіканська адміністрація президента Дж. Буша-старшого при визначенні 

зовнішньої політики керувалася неоконсервативними ідеологіями, що відзначалися 

жорсткою установкою на світове лідерство і готовністю забезпечити умови для 

цього будь-якою ціною.  

Концепція Дж. Буша - старшого полягала у одностайному засудженні 

учасниками міжнародної системи порушення усталеного міжнародного порядку. За 

таких умов в цілому суб’єкти світової політики об’єднувалися навколо 

американського лідерства і підтримували його. Зовнішньополітичну доктрину 

Дж.Буша-старшого можна охарактеризувати як «стратегію постстримування». До 

неї відносять документи, що вийшли в період з 1991- по 1993 рр. Перший з них, 

підготовлений адміністрацією Дж. Буша - старшого ще до припинення існування 

СРСР, але після розпаду Варшавського Договору був уже націлений на побудову 

нового міжнародного порядку відповідно до американських цінностей. У Стратегії 

національної безпеки 1993 р. адміністрацією Дж. Буша-старшого було відображено 

прагнення військово-політичного керівництва закріпити вигідні зміни в світі з 

метою забезпечення світового лідерства США.  

Демократична адміністрація Б. Клінтона (1993-2000 рр.) взяла на озброєння 

ліберально-консервативну концепцію глобального лідерства, яка була спрямована 

на досягнення світового лідерства США та ґрунтувалася на силовому регулюванні 

міжнародних відносин із залученням союзників, таких як ЄС, і оборонних структур, 

таких як НАТО. Адміністрацією президента Б.Клінтона було розроблено і прийнято 

три Стратегії національної безпеки США в 1994-1996 рр. під однією назвою – 

«Стратегія залучення в міжнародні справи і поширення демократії в світі», що були 

орієнтовані на забезпечення безпеки і процвітання США за рахунок підтримки 

статусу як головної світової держави, утвердження активного лідерства країни як 

необхідного чинника підвищення безпеки, пожвавлення економіки і відкриття нових 

ринків.  

Погляди представників ліберальних, неоліберальних, консервативних та 

неоконсервативних напрямків в науці про міжнародні відносини співпадали щодо 

методів реалізації амбіцій США відносно глобального лідерства. Офіційні стратегії 

національної безпеки США становлять ідейний симбіоз з певними відмінностями 

між ними в концептуальному оформленні. У прихильників демократичної партії 

констатується більше риторики про демократію, колективізм, дипломатію, а у 

прибічників республіканської партії частіше фігурують концепти загрози безпеці 

країни, вороги США тощо. Втім і демократи, і республіканці виявилися 

одностайними в питанні способів використання військової моці США з метою 

реалізації їх глобальної стратегії, яка була спрямована на захист американських 

інтересів та трансформацію міжнародної системи згідно з ідеями ліберальної 

демократії. 
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Загалом, прихильники гегемонії відкидають будь-які ідеї про багатополярну 

міжнародну систему, визнаючи тільки однополярну модель, в центрі якої США - 

гегемон, міць і авторитет якого визначатимуть майбутній розвиток світової 

спільноти. Перемога Б. Клінтона на президентських виборах 1996 р. була розцінена 

його адміністрацією як національне визнання зовнішньополітичної стратегії США 

не тільки на кінець ХХ ст., а й на майбутнє сторіччя. Так, у травні 1997 р. було 

представлено «Стратегію національної безпеки в новому столітті» з основами 

зовнішньої політики адміністрації Б. Клінтона на другий термін його президентства. 

Прихильники концепції «узгодженої безпеки», не задовольняючись традиційними 

мирними методами примусу, припускали і військові способи вирішення 

міжнародних проблем силами ООН або регіональних організацій безпеки таких, 

зокрема, як НАТО. З цією метою розроблялися різні концепції «гуманітарного 

втручання», що виправдовувалися за допомогою доктрини «обмеженого 

суверенітету» держав, які заперечують демократичні права своїх громадян. 

3.Центральне місце у концептуальному вимірі стратегії глобального лідерства 

США за президентства Дж. Буша-молодшого займала концепція «жорсткої» 

гегемонії США, що розроблялася вченими і політиками, які за своїми 

переконаннями представляли правий напрям традиційного консерватизму. 

«Доктрина Буша» базувалася на тому, що протягом багатьох століть в 

міжнародному праві визнавалося правомірним вживання заходів в порядку законної 

самооборони проти сил, які представляють безпосередню загрозу нападу. Стратегія 

національної безпеки 2002 р., яка була сформована під впливом подій 11 вересня 

2001 р., виявилась важливим елементом «Доктрини Буша» і визначала збереження 

миру шляхом «боротьби з тероризмом і тиранією». Виділяються кілька напрямів 

формування стратегії національної безпеки США – прагнення за допомогою 

військово-технічної переваги гарантувати недоторканність території США, їх 

союзників, а також американських збройних сил, розміщених в різних регіонах 

світу, збільшення кількості союзників по НАТО і нейтралізація можливих 

конкурентів. Водночас у лідерів багатьох союзних держав виникли побоювання, що 

боротьба з тероризмом слугуватиме прикриттям прагнень США розширити зону 

своєї військової присутності (країни Середньої Азії, Близький і Середній Схід), а 

також просуванням їх зовнішньополітичних інтересів через підтримку світового 

лідерства. Центральним елементом зовнішньополітичної концепції США цього 

періоду є превентивний удар, що розглядався як крайній, останній засіб для 

запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Фактично США вели у 2003 р. єдину в 

історії превентивну війну під тим приводом, щоб не дати С.Хусейну можливості 

отримати зброю масового ураження.  

Стратегія національної безпеки США 2006 р., яку називають Стратегією 

безпеки у стані війни, має схожу з попередньою стратегією структуру. Однак 

оновлена стратегія фокусується на глобальній війні з тероризмом, що передбачає 

вирішення регіональних конфліктів, посилення союзницьких утворень та 

протистояння викликам глобалізації. Стратегія містить звіт про результати, яких 

було досягнуто відповідно до цілей попередньої стратегії 2002 р., й визначає основні 

пріоритети на майбутнє. На доповнення до Національної стратегії безпеки США у 
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2006 р. було прийнято Національну стратегію боротьби з тероризмом, в якій 

визначалося «зруйнування найбільшої мережі «Аль-Каїда» та протистояння 

радикальній ідеології, яка «надихає інших приєднуватися до терористичного руху». 

Методи досягнення поставленої мети співставляються зі способами, зазначеними в 

національних стратегіях безпеки (2002, 2006 рр.), а також передбачають протидію 

розповсюдженню зброї масового ураження та існуванню феномену екстремістських 

держав. Починаючи з 2006 р, на хвилі зовнішньополітичних невдач США,  кризи 

світової економіки, посилення впливу нових центрів сили, набули поширення ідеї 

про зниження статусу США як світового лідера. Криза ідеології зовнішньої політики 

США в 2001-2009 рр. стала наслідком кризи американської еліти.  

4. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики Б. Обами ґрунтувалося на 

основі Стратегії національної безпеки 2010 р. та 2015 р.,  аналіз яких показав, що 

США не відмовились від політики світового лідерства, а завдяки новим підходам та 

наявним ресурсам намагалися його посилити. Успіхи демократичної адміністрації, 

що представлені в Стратегії національної безпеки за президентства Б.Обами, 

позиціонувалися як вектор подальшого розвитку країни. Відтак у «Стратегії 

національної безпеки» 2010 р. наводилися чотири «постійні національні інтереси»: 

безпека, процвітання, цінності і міжнародний порядок.  Стратегія національної 

безпеки 2015 р. запозичила багато чого з попередньої і мала на меті адаптацію 

міжнародно-політичної обстановки до нових умов життєдіяльності американської 

держави. Вона стала концепцією національного оновлення і повернення США до 

глобального лідерства на основі ідеї «розумної сили», що прийнята адміністрацією 

Б. Обами в 2009 р. (сильна армія, потужна економіка, ефективна дипломатія, 

універсальні цінності та інновації) і яка передбачала, що «сила і вплив у світі 

починаються з оновлення всередині країни». У Стратегії 2015 р. ідею «розумної 

сили» як основи глобального впливу повністю збережено, оскільки вона також 

передбачала орієнтацію країни на спільні дії через партнерство, коаліції і 

міжнародні організації. Концепт Стратегії свідчить про перенесення основних 

зусиль на відновлення «морального лідерства США» й на формування 

проамериканської думки в світі через дипломатію та співробітництво. 

Стратегії національної безпеки 2010 р., 2015 р. позиціонувалися як «розрив зі 

спадщиною» адміністрації Дж.Буша-молодшого, який керувався односторонніми 

підходами до ведення зовнішньої політики. Доктрина Б.Обами визнає цінність 

партнерства і надає більшого значення громадянському виміру на противагу 

військовому, а також підкреслює національне значення діалогу та необхідності 

зміцнення міжнародних інституцій. У стратегії підкреслюється політичне прагнення 

США підтримати формування міжнародного порядку, спрямованого на розв’язання 

проблеми міжнародної безпеки заради збереження глобального лідерства США. Під 

час президентства Б.Обами зовнішня політика США ґрунтувалася на моделі світової 

багатополярності, підтримці ліберально-демократичних реформ в інших державах, 

активізації міжнародних організацій, збільшенні політичної ролі країн, що 

розвиваються, та орієнтації на дотримання прав людини. Важливим елементом у 

стратегії глобального лідерства США вважалося «інформаційне протиборство», яке 

розуміється як форма боротьби сторін з використанням спеціальних засобів впливу 
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на інформаційне середовище протилежної сторони і захисту власного в інтересах 

досягнення поставлених цілей.  

Дослідження стратегії лідерства США Б. Обами виявило й її ідейно-політичну 

спадкоємність із зовнішньою політикою Дж. Буша-молодшого. Позиція Б. Обами, 

всупереч декларативній критиці політики Дж. Буша-молодшого, виявилася багато в 

чому схожою з курсом попередника, але більш прагматичною. Сила і загроза її 

застосування продовжували вважатися дієвим інструментом і засобом вирішення 

проблем безпеки, а розбіжності стосувалися ключових підходів і перенесення 

акцентів на багатосторонню дипломатію. Стратегія національної безпеки 2015 р. 

зобов’язувала відстоювати  національні інтереси США за рахунок посиленого і 

тривалого лідерства. В стратегії було викладено принципи та пріоритети щодо 

використання американської сили і впливу в сучасній міжнародній системі, 

висунуто модель американського лідерства, що заснована на економічних і 

технологічних перевагах і цінностях американського народу, підтверджено 

відданість США союзникам і заявлено про готовність стримування і протидії 

супротивникам.  

5. У зовнішньополітичному курсі США чітко простежується історична 

спадкоємність щодо досягнення лідерства на міжнародній арені. Протягом періоду 

після падіння Берлінської стіни на роль великої стратегії США претендували 

концепції домінування, першості, глобального лідерства, глобальної колективної 

безпеки, регіональної безпеки, кооперативної безпеки, стримування, вибіркової 

залученості і навіть неоізоляціонізму. Певний час деякі з них були офіційними 

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

стратегією держави.  

У науковому дискурсі виокремлюються дві основні школи аналізу 

проблематики лідерства. Перша школа констатує «занепад Заходу», відхід США з 

лідируючих міжнародних позицій. Подібний підхід може теоретично підживлювати 

більш радикальні погляди, наприклад, прагнення «підштовхнути» процес згасання 

американського лідерства, крайнім проявом яких може виявитися думка про 

допустимість застосування заради цього терористичних методів. Поряд з крайніми 

поглядами існують «м’які» форми політики «підштовхування», зокрема за 

допомогою форсування політики багатополярності, стимулювання переходу від 

долара як світової валюти до євро, створення єдиної валюти в масштабах Азії, 

формування регіональних організацій безпеки без участі США тощо. Друга група 

поглядів представлена школою «структурного лідерства», яка належить до західної 

політекономії міжнародних відносин. У наукових працях школи стверджується, що 

аргументи про «приреченість» традиційного лідерства та занепад Заходу засновані 

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

рамках однієї держави, а його методологію аналізу визнано лише частково 

відповідною сучасним реаліям постіндустріальних, а тим більше інформаційних 

суспільств.  

Дискусії серед політичної й академічної еліти США стосуються також 

характеру і перспектив американського глобального лідерства та зміцнення 

однополярної структури міжнародного порядку в межах трьох напрямків: концепція 
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світової («жорсткої») гегемонії, в основі якої лідерство США в політичній, 

військовій та економічній сферах міжнародної взаємодії і яка знайшла відображення 

в ідеях представників неоконсервативного напрямку американської політичної 

думки і Республіканської партії США; концепція «пухкої/прихованої» гегемонії 

(консервативно-ліберальний підхід), який хоч і заснований на домінуванні лідерства 

США, але допускає елемент колективізму; концепція «вбудованості» США в 

багатополюсний світ. 

Втім, незважаючи на різні обставини в міжнародному середовищі, 

прогнозується, що значення і вплив США на еволюцію міжнародної системи 

залишатимуться істотними, оскільки американська держава в основних сферах 

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

серед рівних», що обґрунтовується наявністю фінансово-матеріальних ресурсів, 

військовою міццю, розвитком новітніх технологій та людським потенціалом. 

Домінуюча роль США забезпечуватиметься за допомогою як «жорсткої», так і 

«м’якої» сили. Водночас на світовій арені збільшиться кількість важливих акторів, 

які конкуруватимуть  зі США, що зумовлюватиме політику вибору: або чергова 

глобальна стратегія на базі власних інтересів, або національна стратегія як частина 

стратегії глобалізації, що націлена на вирішення загальносвітових проблем.  

6. Погляди Д. Трампа на конкуренцію і роль міжнародних організацій суттєво 

відрізняються від переконань президентів Б. Обами, Дж. Буша-молодшого і 

Б.Клінтона. Д. Трамп віддаватиме перевагу короткостроковим економічним вигодам 

на шкоду безпеці і правам людини. Однак, як і його попередники, Д.Трамп, 

ймовірно, проводитиме жорсткий зовнішньополітичний курс без довгострокового 

стратегічного бачення. Цілі і завдання, поставлені Д.Трампом для реалізації 

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

світовій арені, мають доволі суперечливий характер. Позиція Д. Трампа полягає в 

тому, що головні загрози національній безпеці зумовлюються взаємозв’язком 

міжнародних і внутрішніх викликів, які безпосередньо впливають на внутрішній 

стан справ в країні, загрожують внутрішній безпеці США і впливають на її 

економіку.   

 В цілому, серед ключових загроз США виокремлюються «радикальний іслам», 

який представляє «цивілізаційну» загрозу для США; «недоброчесні угоди і торгові 

практики» основних конкурентів, що підривають економіку Америки; «економічний 

націоналізм», що полягає в готовності Д.Трампа вдатися до протекціоністської 

зовнішньої політики; нелегальна міграція, що уявляється істотною загрозою для 

сталого розвитку США. Вважається, що масштабна міграція призвела до втрати 

американцями робочих місць, зниження зарплат, негативно вплинула на доступність 

і якість охорони здоров’я, освіти і житла, привела до зростання податкового 

навантаження тощо.  

Доктрина Д. Трампа, що формується, може бути охарактеризована як 

«відсторонений мілітаризм», оскільки 45 президент США протягом тривалого часу 

відстоював тезу про «надзвичайну військову міць» США, а під час виборчої 

кампанії і перехідного періоду закликав до збільшення американського флоту, 

сухопутних і повітряних сил,  до значного інвестування в кібербезпеку і ядерну 
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зброю. Проте заявлена Д. Трампом мета спрямована на не участь у військових 

кампаніях, а скоріше на стримування потенційних ворогів США. Саме тому 

Д.Трамп зобов’язався активізувати військову кампанію проти «ІДІЛ» та інших 

терористичних груп. На переконання Д. Трампа, основна загроза для лідерства США 

виходить з КНР, з якою, на думку Д. Трампа, Америка знаходиться у стані торгової 

війни. Д.Трамп також стурбований «геополітичною» поведінкою Китаю, в тому 

числі мілітаризацією Південно-Китайського моря і нездатністю впливати на 

денуклеаризацію Північної Кореї. Тому, Д. Трампом актуалізується відновлення 

військового потенціалу за рахунок збільшення оборонного бюджету і військових 

інвестицій, а також збільшення і суттєвої модернізації військового ресурсу США  

Зовнішньополітична стратегія Д. Трампа «America first!» відрізняється від 

«двопартійного консенсусу», що визначав зовнішню політику США з часів Другої 

світової війни. Доктрину Д. Трампа можна охарактеризувати як «ескалацію заради 

деескалації», що зумовлює підсилення ступеню залученості й активності збройних 

сил США в Сирії, Іраку, Ємені тощо, впровадження санкцій проти Ірану, перегляд 

умов ядерної угоди тощо. Всередині президентської адміністрації США, з огляду на 

трансформацію міжнародних відносин і ескалацію напруженості у сфері 

міжнародної безпеки, а також конкуренції різних центрів сили і заміни очільників 

Держдепартаменту та Пентагону, багато рішень щодо зовнішньої політики 

приймаються ситуативно, тобто переважно на тактичному рівні. Констатується 

поглиблення суперечностей в трансатлантичному співтоваристві, хоча Д. Трамп 

публічно не відмовляється від міжнародних зобов’язань США перед Європою.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Погоріла Н.О. Проблеми та перспективи реалізації стратегії глобального 

лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України. – Київ, 2018.  

У дисертації досліджено основні проблеми та перспективи реалізації стратегії 

глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин. З’ясовано 

концептуально-теоретичні засади забезпечення політики глобального лідерства 

США постбіполярної доби. На основі комплексного аналізу структуровано та 

систематизовано основні стратегії глобального лідерства США в сучасній 

міжнародній системі,  окреслено можливі перспективи його збереження та 

посилення. Поглиблено досліджено стратегію глобального лідерства США за 

президенства Б. Клінтона. На концептуальному рівні  розглянуто наявні стратегії 

глобального лідерства США за президентства Дж. Буша - молодшого. Подальшого 

розвитку набула ліберально-реалістична концепція лідерства США за президентства 

Б.Обами. Виявлено основні відмінності у зовнішньополітичних стратегіях між 

республіканською та демократичною адміністрацією США постбіполярної доби. 

Визначено проблеми та перспективи реалізації стратегії глобального лідерства США 

за президентства Д. Трампа. Встановлено об’єктивні перспективи еволюції 

доктринальних засад США та удосконалено розуміння сутності та значення того, що 

доктрина Д. Трампа є радикальним відступом від двопартійної зовнішньої політики 

США, починаючи з 1945 р. Зазначається, що США й надалі відіграватимуть 
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вирішальну роль у світовій політиці, а концептуальне і прикладне забезпечення 

політичних і безпекових стратегій США, які впливають на міжнародну політику, є 

невід’ємною складовою геополітичних інтересів США. 

Ключові слова: стратегії глобального лідерства, зовнішня та безпекова 

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

Б.Обама, Д.Трамп. 
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 Погорела Н.А. Проблемы и перспективы реализации стратегии 

глобального лидерства США в современной системе международных 

отношений. - Рукопись. 

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 МОН Украины. - Киев, 2018. 

В диссертации исследованы основные проблемы и перспективы реализации 

стратегии глобального лидерства США в современной системе международных 

отношений. Рассмотрены концептуально-теоретические основы обеспечения 

политики глобального лидерства США постбиполярного периода. На основе 

комплексного анализа структурированы и систематизированы основные стратегии 

глобального лидерства США в современной международной системе, обозначены 

возможные перспективы его сохранения и усиления. Углубленно исследовано 

стратегию глобального лидерства США при президентстве Б. Клинтона. На 

концептуальном уровне рассмотрены имеющиеся стратегии глобального лидерства 

США при президентстве Дж. Буша - младшего. Дальнейшее развитие получила 

либерально-реалистичная концепция лидерства США при президентстве Б.Обамы. 

Выявлены основные различия во внешнеполитических стратегиях между 

республиканской и демократической администрацией США постбиполярного 

периода. Определены проблемы и перспективы реализации стратегии глобального 

лидерства США при президентстве Д. Трампа. Установлены объективные 

перспективы эволюции доктринальных основ США и усовершенствовано 

понимание сущности и значения того, что доктрина Д. Трампа является 

радикальным отступлением от двухпартийной внешней политики США, начиная с 

1945 г. Отмечается, что США и в дальнейшем будут играть решающую роль в 

мировой политике, а концептуальное и прикладное обеспечение политических 

стратегий и стратегий безопасности США, которые влияют на международную 

политику, является неотъемлемой составляющей геополитических интересов США. 

Ключевые слова: стратегии глобального лидерства, внешняя политика и 

политика безопасности, США, Украина, Дж.Буш-старший, Б. Клинтон, Буш-

младший, Б.Обама, Д.Трамп. 
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ABSTRACT 

 

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

implementation in the contemporary system of international relations. – Scientific 

manuscript copyright. 

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

International Systems and Global Development». – Taras Shevchenko National University 

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

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

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

international relations. 

 The absence of a complete integrated and comprehensive scientific conceptual 

phenomenon of “leadership” at this stage of the development of scientific issues requires 

more complex development of the problems of evolution. On a stable theoretical analysis 

of political leadership familiar with the common difficulties that are associated with the 

complexity of the phenomenon, showing most of the political relations. The United States 

remains the key world state, but in crises in the global economy and politics that have 

domestic political implications, the preconditions for the reduction of the US influence in 

the world. 

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

the contemporary international system, possible prospects for its preservation and 

strengthening are outlined. In this context, the essence and content of the conceptual-

theoretical discourse of US leadership in the world are revealed. The paper analyzes the 

US Global Leadership Strategy for George W. Bush Senior, B. Clinton, George W. Bush, 

B. Obama, D. Trump, and defines US influence on the dynamics and scale of global 

transformations during their presidency. The difference in the conceptualization of global 

leadership of the aforementioned presidents is revealed. It is underlined that the United 

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

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

integral part of the US geopolitical interests. 

 The features of the global leadership policy in the main strategies of the 

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

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

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

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

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

liberal, neo-liberal, conservative and neo-conservative trends in the science of 

international relations largely coincided with the methods of realizing US ambitions for 

achieving global leadership and foreign policy priorities. The ideas proclaimed by the 

supporters of the concept of a liberal-conservative variant of global leadership have 

entered the official Strategy for Engagement and Extension or “Clinton's Doctrine”. 

 The main differences in foreign policy strategies between the republican and 

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

The  J. Bush Jr. doctrine proclaimed the need for the “new” security in the United States. It 
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was based on the documents presented in 2002 – “State of the Nation”, “National Security 

Strategy”, as well as on Bush's speech in the United Nations, where he declared “the 

ability of the United States to accumulate such a power that would make the enemy an 

outrageous arms race meaningless”. The central element of the US foreign policy concept 

of this period is a preventive blow. 

 A comparative analysis of the US National Security Strategy for the presidency of 

the Democratic administration of B. Obama in 2010 and 2015 has been made. The main 

differences between the US National Security Strategies 2010 and 2015 have been 

identified. It has been proved that the US National Security Strategies 2010 and are aimed 

at preserving and, if possible, even strengthening the global leadership of the United States 

in the contemporary system of international relations. It is shown that the National 

Security Strategies of Ukraine 2010 and 2015 have a lot in common and focus on the 

application of the policy of “reasonable” and “soft” power, as well as increasing the 

credibility of the United States in the world. 

 The thesis explores the objective perspectives of the evolution of US doctrinal 

principles for the presidency of D. Trump. The prospects of strategic partnership between 

the US and Ukraine for the presidency of D. Trump are set. It was proved in the thesis  

that the prospects of strategic partnership between the United States and Ukraine are 

determined primarily by the position of the US administration, which is aimed at 

preserving the line of the previous administration of B. Obama regarding the annexation of 

the Crimea and the occupation of the Donbas. It is determined, on the basis of holistic 

political analysis, the main problems and prospects of realization of the strategy of global 

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

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

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

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

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

methodological conclusions of the dissertation work can be used for further research of 

global US leadership. The main provisions and conclusions of the thesis is copyrighted 

and can be used by research institutes and analytical structures of the government of 

Ukraine, including the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Administration of the 

President of Ukraine and nongovernmental institutions. Research results can contribute 

into lecture courses on strategic leadership, globalization, the theory of international 

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

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

educational institutions of Ukraine. 

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

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

 

 

 

 


