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ЗМІНА ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА АМЕРИКАНСЬКИЙ НАПРЯМ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ОЦІНКИ ЕКСПЕРТІВ І ЗМІ 

 

У статті йдеться про реакцію українських засобів масової інформації та 

незалежних експертів з питань міжнародних відносин на вплив президентських і 

парламентських виборів в Україні на реалізацію зовнішньополітичного курсу нашої 

держави в царині відносин зі США. Наголошується, що наближення виборів 2019 

року зумовило тенденцію до узагальнення експертних оцінок щодо всього періоду 

українсько-американських відносин за адміністрації П. Порошенка. Розглядаються 

відмінності у висвітленні та оцінках даного напряму української дипломатії на 

сторінках видань «Дзеркало тижня» та «Європейська правда». Аналізується 

динаміка висвітлення українсько-американських відносин у зазначених виданнях 

протягом року. Виявлено чинники, що на неї впливали, зокрема, проведення виборів в 

Україні та втягування української влади в події передвиборної боротьби у США. 

Розглянуто стан висвітлення окремих аспектів міждержавної взаємодії США та 

України, його особливості в експертних оглядах і публікаціях ЗМІ.  Проведено аналіз 

розподілу уваги в матеріалах публікацій щодо ролі і значення окремих органів влади, 

дипломатичного апарату в цілому та окремих осіб у здійсненні 

зовнішньополітичної діяльності на обраному напрямку. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із важливими 

науковими та практичними завданнями. «У сучасній світовій політиці провідну 

роль відіграють Сполучені Штати Америки (єдина на сьогодні наддержава) й 

очолювана ними євроатлантична спільнота», –  ця цитата з праці В. Горбуліна, О. 

Власюка та С. Кононенка 2015 року [4, с. 38] чітко відобразила значення, яке 

український політикум надавав відносинам зі США. Співробітництво з цією країною 



 

 

стало одним із найважливіших для України напрямів зовнішньої політики в умовах 

гібридного протистояння з Російською Федерацією (далі – РФ) від 2014 року.  

Розроблення і здійснення зовнішньої політики України, як відомо, є 

компетенцією адміністрації президента, уряду, Міністерства зовнішніх справ, у 

загальних питаннях – і Верховної Ради України. Однак зрозуміло, що в 

демократичних країнах значно впливає на політичну дійсність громадська думка, а 

також вузьке коло фахівців, частина з яких залучається до розроблення та 

аналітичного обґрунтування рішень і процедур влади, а частина залишається 

незалежною. Оприлюднення результатів їхньої роботи в засобах масової інформації, 

а також у публічних звітах, дослідженнях є важливим фактором оцінки з боку 

суспільства зовнішньополітичних заходів, впливу на їхню корекцію та зміни. Зміна 

влади під час виборів 2019 року в Україні послужила приводом для підбиття 

підсумків міжнародної діяльності адміністрації попереднього президента, а також 

викликала сплеск уваги до перших кроків команди новообраного, передусім щодо 

відносин зі Сполученими Штатами Америки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на пріоритетність для 

української зовнішньої політики різні аспекти відносин України зі США 

досліджувалися багатьма дослідниками. Найближче до проблематики дослідження 

стоїть публікація А. Потіхи [32], але охоплює більш ранній період. Дотичною до 

предмета аналізу є стаття О. Тодорова і О. Потєхіна [31]. Дипломатичні відносини 

України та США вивчали також Л. Біловус, І. Дудко, П. Черник та О. Сивак. Однак 

питання про реакцію ЗМІ та експертного середовища на зміну влади в Україні 2019 

р. ще не досліджувалось. 

Формулювання мети статті. Відповідно, метою даної публікації є спроба 

проаналізувати напрями впливу на українську дипломатію у відносинах зі США 

вітчизняних ЗМІ та незалежних експертів в умовах зміни влади в нашій державі 

2019 року. Такий вплив може виражатися в оцінках тих чи інших заходів, стратегії 

дипломатичної взаємодії в цілому, у рекомендаціях, порадах, міркуваннях щодо 

цього, нарешті – у привертанні уваги читачів до тієї чи іншої інформації, що й 

будуть предметом аналізу. 



 

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Обʼєктом аналізу в дослідженні виступає корпус 

аналітичних статей у тижневику «Дзеркало тижня», а також інтернет-виданні 

«Європейська правда», матеріали аналітичних оглядів щоквартального журналу 

«TRUMAN index», а також аналітичного дослідження «Українська призма. 

Зовнішня політика 2018 року». Вибір «Дзеркала тижня» та «Європейської правди» 

серед інших засобів масової інформації визначився тим, що за результатами 

експертного опитування, здійсненого Радою зовнішньої політики «Українська 

призма», ці два видання визнано такими, що найякісніше з-поміж інших 

висвітлюють питання зовнішньої політики та міжнародних відносин [30]. 

Зовнішня політика нашої держави, як уже згадувалося вище, в основних рисах 

визначається Президентом України, від якого донедавна залежало і заміщення 

ключових посад у Міністерстві закордонних справ. В останній рік президентства 

Петра Порошенка українська дипломатія на американському напрямку отримала 

досить неоднозначні оцінки. 

«TRUMAN index» (далі також – «Ti») свого часу зазначав серйозні й амбітні 

зусилля української влади після перемоги Д. Трампа на виборах президента США, а 

також сприятливу ситуацію для цього («Україні завдяки низцi незалежних вiд неї 

фактiв і факторiв потрохи вдається позбутися титулу переможця в номiнацiї 

«найбiльший мiжнародний лузер пiсля перемоги Трампа».) [62, с. 6]. З часом 

позитивний тон оцінок дещо зменшився. У червні 2018 року дослідження звернуло 

увагу на уповільнення політичного діалогу між Україною та США на найвищому 

рівні. Зазначалися також обʼєктивні труднощі співпраці: по-перше, різка зміна 

важливих фігур в адміністрації Трампа поставила Україну перед викликом постійно 

інвестувати час, ресурси й енергію в те, щоб вибудовувати персональні стосунки з 

представниками адміністрації Трампа, яких будь-коли можуть змінити; по-друге, 

загострення відносин між США та ЄС. Як досягнення виділено чітку заяву 

офіційних представників США про підтримку членства України в НАТО [63, с. 4 – 

5]. Критичні нотки в оцінках української дипломатії прозвучали і у вересневому 

аналітичному огляді «Ti» того ж року. Як приклад невдалого кроку, названо 



 

 

закупівлю вертольотів Airbus Helicopters на суму 555 млн євро у Франції (це 

викликало обурення США, що надають 90% допомоги Україні на зміцнення 

безпеки). Разом із тим, зазначено професійний успіх українських дипломатів на фоні 

зустрічі Путіна і Трапма в Хельсінкі: вони зуміли подати Україну як жертву 

непередбачуваної політики Трампа перед американським істеблішментом. Схвально 

оцінено і присутність П. Порошенка на похованні сенатора Джона МакКейна [65, с. 

8 – 10]. 

Позитивнішою була оцінка журналом успіхів української дипломатії в 

останньому кварталі 2018 року, повʼязана переважно із відновленням роботи комісії 

стратегічного партнерства Україна-США. Досить стриманим був коментар заходів з 

боку США щодо кризи в Керченській протоці, як і заходів щодо протидії 

«Північному потоку-2». Майже не відображене у звіті економічне співробітництво 

[64]. 

Аналітичне дослідження Ради зовнішньої політики «Українська призма» 

відмітило високий політичний інтерес української влади в зазначеному напрямі. 

Також зазначено збереження цього напряму як стратегічного і пріоритетного на 

рівні.  Це єдиний звіт, що зазначив призупинення дії торговельних преференцій 

США для 155 видів українських товарів. Причиною назвали невчасне ухвалення 

Верховною Радою України закону, спрямованого на встановлення в Україні 

ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у 

сфері авторського права і суміжних прав [50, с. 49].  

Найпозитивніше американський напрям зовнішньої політики оцінило 

дослідження «Україна 2018 – 2019: обережний оптимізм напередодні виборів 

(аналітичні оцінки)». Видання лаконічно згадало про контакти зі США, які 

розвивались упродовж року динамічно і продуктивно. Не розкриваючи причини 

цього, тут зазначалось, що Вашингтон виступив модератором та ініціатором 

санкційної кампанії проти РФ, на державному рівні і рівні міжнародних організацій 

підтримав позицію України, надав економічну і політичну допомогу [49, с. 12]. 

Сприятливими прогнозувалися відносини зі США і на наступний 2019 рік. Утім, у 

цьому ж виданні було вказано на загальні недоліки української дипломатії: брак 



 

 

стратегії на ключових зовнішньополітичних напрямах; надмірна централізація, 

дублювання функцій між адміністрацією Президента та Міністерством закордонних 

справ; незадовільний рівень координації дій гілок влади тощо. 

Загалом Рада зовнішньої політики «Українська призма» відмітила ті ж 

досягнення, що й попередньо згадані звіти (активний діалог на найвищому рівні з 

представниками США, розширення санкцій, відновлення комісії стратегічного 

партнерства, продаж зброї тощо). Але в її річному звіті ширше окреслено взаємодію 

щодо економічних відносин, зокрема щодо розвитку атомної енергетики в Україні, 

зростання товарообігу, а також висвітлено діяльність посольства України в США 

[50, с. 51 – 52].  

У широкому колі публікацій «Дзеркала тижня», присвячених міжнародним 

відносинам, значне місце посіли статті щодо українсько-американських відносин. 

Одним із головних акцентів їх протягом останнього року повноважень 5-го 

Президента П. Порошенка була вимога побудови прагматичної і збалансованої 

політики у відносинах зі США та іншими центрами світової політики. На цьому, а 

також на потребі чіткого формулювання національних інтересів наголошували С. 

Корсунський, Т. Качка [15; 18; 20]. Анонімний автор у березні 2018 року звертав 

увагу на потребу зосередження дипломатичних зусиль на розвитку взаємодії не з 

окремими особами, а з інституціями, зокрема державами, чільними політичними 

силами зарубіжних країн (серед них США), громадськістю і бізнесом [6]. Важливим 

лейтмотивом публікацій стала теза, що Україні не слід плекати надмірних надій на 

зовнішню підтримку, а покладатися переважно на себе і бути готовими до 

можливого погіршення власного міжнародного становища [11; 14; 55; 60; 61]. 

Однією з проблем, яка неминуче піднімається у відносинах із США, вказано звʼязки 

російських олігархів з українськими, які сприяють тому, що Україна не так 

послідовно витискає великий російський бізнес, ніж США [53]. Сюди ж 

зараховується загальне зауваження, що провали й помилки у виконанні Україною 

домашнього завдання щодо боротьби з корупцією, проведення судової реформи, 

лібералізації умов ведення бізнесу тощо знижують ефективність роботи 

дипломатичної служби [25]. 



 

 

Так чи інакше, у багатьох статтях ішлося про те, що Україна, попри значні 

дипломатичні зусилля, посідає досить незначне місце в політиці США. Гетьманчук 

А. критично зазначила, що Україні так і не вдалось істотно підкоригувати власний 

образ у Вашингтоні, скориставшись із приходу нової команди Трампа. Як і за 

попередніх адміністрацій, продовжило домінувати усталене сприйняття України як 

глибоко корумпованої країни. Тактика купівлі підтримки США за допомогою 

укладання масштабних контрактів, хоча й спрацювала на зняття негативного 

сприйняття її підтримки демократів у США під час президентських виборів, але 

виявилася недостатньою. Крім того, автор вважала, що українським дипломатам усе 

ще бракувало зрозумілої для американської аудиторії історії про себе [2]. 

З другого боку, у статті І. Климпуш-Цинцадзе наголошувалося на досягненнях 

української зовнішньої політики влітку 2018 року. Автор звернула увагу на те, що 

безперервність і спадковість курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію є 

найбільшою надією та найбільшою проблемою українського політичного 

сьогодення, розв’язати ж її має всеосяжний політичний консенсус і виведення за 

межі будь-яких політичних конфліктів і протистоянь. Саме скоординована робота 

гілок влади, окремих міністерств і посадовців зробила можливими наявні успіхи 

[16]. Протилежного висновку дійшов С. Корсунський, аналізуючи причини 

програшу України в боротьбі проти проєкту «Північний потік-2». На його думку, 

саме за умов відсутності системної і послідовної роботи з української сторони (за 

наявності системної і послідовної роботи з російської) фахівці Державного 

департаменту і команди Д. Трампа, що симпатизують Україні, не змогли переконати 

американського президента, що інтереси України важливіші за інтереси великого 

бізнесу Німеччини [22]. 

Місце на шпальтах тижневика знайшлось і сюжетам про намагання України та 

Угорщини у своїй суперечці використати Вашингтон для тиску на протилежну 

сторону [24; 56]. Цій же темі присвячена одна з публікацій у «Європейській правді», 

у якій автор зазначив, що США на початку 2019 р. відійшли від практики 

безумовної підтримки України в українсько-угорському конфлікті [36]. 



 

 

У цілому ж в аналітичних статтях «Європейської правди» набагато рідше 

згадувалися відносини України зі США порівняно з відносинами з Європейським 

Союзом (далі - ЄС). Серед успіхів української дипломатії у відносинах із США 2018 

року було названо одержання летальної зброї та патрульних катерів, розширення 

програми оборонної підтримки України, а також тиск на членів НАТО для визнання 

нашої держави аспірантом щодо вступу до альянсу [38; 44]. Разом із тим, застережні 

оцінки викликала взаємодія зі США в питанні санкцій для протидії пуску газогону 

«Північний потік-2». Українські політики тривалий час покладалися на позицію 

Вашингтона, що міг запровадженням санкцій вплинути на призупинення проєкту. 

Але на початку року навіть тодішній міністр закордонних справ П. Клімкін визнав, 

що можлива комбінація впливу – і санкції, і застосування європейських правил до 

постачання газу цим напрямом. Ці слова супроводили фактичну відмову США від 

санкцій щодо європейських компаній [23; 42]. Окрім того, П. Сіновець звертав увагу 

на потребу виробити обґрунтовану позицію Києва щодо виходу США із договору 

про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД), а саме: використати нові 

можливості і мінімізувати потенційні значні ризики [48]. 

Загалом помітно, що за 3 – 4 місяці до виборів у тижневику «Дзеркало тижня» 

майже не було статей з аналізом українських дій у напрямку США. Лише наприкінці 

березня та квітня 2019 року з’явилося кілька публікацій, які продовжили лінію 

гострої критики на адресу зовнішньополітичних дій команди П. Порошенка. Їхні 

автори підкреслювали ймовірний зв’язок між заявами Ю. Луценка у США та 

намаганням оточення 5-го Президента України отримати довіру і підтримку від Д. 

Трампа. Крім того, вони покладали відповідальність на П. Порошенка та його 

оточення за підрив репутації України як держави, вважаючи причиною цього 

нестримне бажання зберегти хоча б частину влади, яка вислизає, і страх перед 

майбутнім [45; 46; 54]. Підсумовуючи діяльність старої адміністрації, С. 

Корсунський зазначав: «Питання не в тому, що зробили мало, а в тому, що могли 

зробити значно більше. Про це говорять наші іноземні партнери, про це говорить 

справжня ділова й інтелектуальна еліта, яка в будь-яких умовах уперто продовжує 

працювати тут і тепер, вкладаючи в країну сили, гроші та надію. Незрозумілі 



 

 

кадрові призначення, високомотивовані низькокваліфіковані люди на всіх рівнях 

державного апарату, відсутність мінімальних ознак порядку на вулицях і в головах 

породили тотальне роздратування й неприйняття влади в будь-яких її формах» [19]. 

Значно менше уваги (та емоційних оцінок) викликали вибори президента на 

сторінках «Європейської правди». Загальним спостереженням більшості авторів 

було значне підвищення уваги з боку США до України і перше виявлення 

можливості впливу українського фактора на внутрішню політику США. Водночас 

ця новина отримала переважно критичні оцінки з огляду на її потенційно 

негативний вплив на стан українсько-американських відносин [1; 9]. Семиволос І. 

застерігав щодо зменшення ваги міжнародних інститутів і міжнародного права у 

світовій політиці, а також до більшої обережності України і піклування про власну 

безпеку [34]. Сприйняття у США перемоги В. Зеленського на виборах президента 

України і її перспективи для дипломатичної діяльності нашої держави 

проаналізували Г. Шелест і С. Сидоренко [39; 58]. Загалом для публікацій 

«Європейської правди», за винятком статті А. Гетьманчук, у якій автор переказала 

основні положення свого огляду в «Truman index», була притаманна безоціночна 

аналітика, уникнення узагальнювальних емоційних оцінок дипломатії адміністрації 

П. Порошенка. 

Досить зваженим в оцінках відносин України зі США за президентства П. 

Порошенка був перший 2019 року щоквартальний огляд агенції «Truman index». 

Автор огляду відносин України зі США зазначила неминучі труднощі, з якими 

зіштовхнувся П. Порошенко на американському напрямку. Це були намір Д. Трампа 

мінімізувати втручання США в європейські справи («якнайменше Америки»), тоді 

як президент України хотів протилежного, і винятковий акцент у відносинах 

відводив питанням безпеки. Але в цілому намагання його не були реалізовані або не 

мали значного ефекту (за винятком надання Україні летальної зброї, та й то з 

обмеженням умов застосування) [66, с. 4 – 5]. Але бюрократичний апарат США 

більше уваги звертав не на безпеку України, а на проведення в ній реформ. Його 

вплив виявився недооціненим. Разом із тим, намагання 5-го Президента України 

побудувати персональні стосунки П. Порошенком з Д. Трампом (як раніше з Б. 



 

 

Обамою) не вплинули на зовнішньополітичні пріоритети американського 

президента, а ймовірний «подарунок» Трамку у вигляді заяв Ю. Луценка, а також 

звільнення посла США в Україні М. Йованович лише погіршили відносини нашої 

держави зі США [66, с. 7 – 8]. 

Після виборів Президента України в тижневику «Дзеркало тижня» значно 

зросла кількість статей з прогнозами, порадами і пропозиціями до нової 

адміністрації конкретних заходів у відносинах із США.  Так, у червні 2019 року до 

конгресу США було подано законопроект про надання підтримки Україні, який 

передбачав, окрім іншого, надання нашій державі статусу основного союзника поза 

НАТО аж до набуття членства в альянсі. О. Їжак, аналізуючи перспективи його 

ухвалення конгресом, наголосив, що попри важливість надання військової 

допомоги, українські дипломати могли б нею поступитись у переговорах на користь 

отримання цього статусу, оскільки статус союзника передбачає розширені 

можливості співпраці зі США в багатьох напрямах [12]. О. Шевченко, висвітлюючи 

візит Д. Трампа до Польщі, зосередив увагу на можливості використати українсько-

польську співпрацю для початку спільних ініціатив зі США [57]. Спільним із 

попереднім роком для низки публікацій залишився акцент на необхідності для 

України покладатися передусім на власні сили [13]. Б. Данилишин твердив про 

необхідність продовження союзницьких відносин з англосаксонськими країнами, 

серед інших і США, які є природним ворогом Росії, а отже, другом України. 

Найрадше адміністрації В. Зеленського доведеться працювати саме з Трампом. У 

цілому ж, на думку автора, такі контакти із Заходом при дотриманні відомих 

запобіжних заходів з нашого боку будуть для гуманітарного й економічного 

розвитку України значно вигідніші, ніж контакти з Росією [5]. 

Більшість оглядачів тижневика сходились у тому, що американський напрям 

української дипломатії перебуває в непростій ситуації. Білий дім різними способами 

підштовхував В. Зеленського до активної підтримки Трампа. Україна, з одного боку, 

потребує американської підтримки у протистоянні російській агресії, з другого ж 

боку, украй важливо зайняти нейтральну позицію щодо передвиборної боротьби у 

США. Для цього українська влада повинна в черговий раз прислухатися до поради 



 

 

чіткого визначення позицій та усвідомлення власних інтересів на 

зовнішньополітичній арені. Варті уваги на геополітичні інтереси США в регіоні 

східної і південно-східної Європи і використати їх із користю для нашої держави. Не 

слід викликати роздратування США тривалим ігноруванням рекомендацій 

американської сторони. Нарешті, потрібно зважати на професіоналізм у 

дипломатичних відносинах, якого вкрай бракує новій адміністрації Банкової [3; 21; 

26; 28]. 

У другій половині осені кількість публікацій у «ДТ» щодо українсько-

американських відносин різко зменшилась. Лише інколи ця тема зачіпалась у 

статтях, що висвітлювали події імпічменту Д. Трампа. Зокрема, О. Хара зазначав 

активне використання конгресменами-республіканцями в дебатах проблеми 

корупції (і навіть «суцільної корупції») в Україні, а також те, що внаслідок скандалу 

пішли з посад фахівці з позитивним ставленням до України [51]. На початку грудня 

2019-го той же автор наголосив на наявності в бюджетному запиту Білого дому на 

наступний 2020 рік 250 млн дол. на оборонну допомогу Україні. Але дійсне надання 

цієї допомоги повністю залежатиме від субʼєктивного чинника адміністрації Д. 

Трампа [52]. 

У чому аналітика «Truman index» співзвучна з публіцистами «Дзеркала тижня», 

то це у визнанні, що виклики, які постали перед Зеленським на американському 

напрямку, значно серйозніші за ті, що стояли перед Порошенком, серед іншого і 

через спадщину попередньої адміністрації Банкової. Автор відповідного огляду А. 

Гетьманчук уже в червні 2019 р. зробила правильне припущення, що головний 

інтерес Трампа до новобраного Президента України полягав у готовності постачати 

і легітимізувати компромат на кандидатів від Демократичної партії США [67, с. 5]. 

Найважливішим активом Зеленського було названо його блискучу перемогу на 

виборах, привабливу для американських політиків. Але важливим викликом для 

нового президента є проблема деолігархізації України («Не доводилося зустрічати 

жодного американського політика, дипломата чи експерта, який би називав 

Коломойського позитивним чинником у контексті президентства Зеленського» [67, 

с. 7]). Зрештою, автор огляду окреслила кілька дипломатичних рекомендацій щодо 



 

 

уникнення можливого втягування України до чергової виборної кампанії в США. 

Основною проблемою ж названо брак реального практичного партнерства України і 

США як держав [67, с. 8]. 

Крайня політизація українсько-американських відносин стала темою й 

останнього, вересневого огляду «Truman index». Автор змушена була наголосити на 

абсурдності ситуації, у якій опинилась українська влада на американському 

напрямку, коли кожна заява і кожен крок голови Білого дому зчитувався крізь 

призму одного-двох розслідувань, що потрібні для кампанії Трампа [68, с. 5]. У 

цілому в таку ситуацію адміністрація Зеленського потрапила через зміну власної 

цілком правильної першими місяцями поведінки максимального дистанціювання від 

передвиборної боротьби в США. При цьому помилковою виявивилась і 

зацікавленість Зеленського в залученні президента США до нормандського 

формату, яка радше послабила б позиції України в переговорному процесі з Росією. 

Загалом, спробу Президента України перейти у відносинах США від односторонньої 

допомоги до партнерства можна оцінювати позитивно, але за умов визначення 

чітких параметрів такого партнерства, наприклад, в енергетичній галузі [68, с. 7 – 8]. 

Обидва огляди в скороченому вигляді були викладені в публікаціях А. Гетьманчук у 

«Європейській правді». 

Варто зауважити, що кількість публікацій у «Європейській правді» на тему 

українсько-американських відносин протягом літа-осені 2019-го поступово, але 

неухильно зростала. Спочатку автори констатували складну спадщину, яку отримав 

новий президент України на цьому напрямку, а також закликали уникати 

залученості України до внутрішньополітичної боротьби за океаном. Також 

наголошувалось на необхідності шукати шляхів залучення України до побудови 

нової архітектури безпеки в регіоні, долати звʼязки влади з олігархами і нарешті 

розгорнути антикорупційну, судову й економічну реформи [17; 29; 33]. 

Досить критичною була оцінка П. Сіновцем позиції українського Міністерства 

закордонних справ на припинення дії договору ДРСПД. Автор закликав до розробки 

стратегії на основі оцінок сценаріїв створення Україною власних ракетних сил малої 

та середньої дальності [47]. У статті С. Сидоренка досліджувалася проблема 



 

 

впорядкування відвідування депутатами Верховної Ради України іноземних країн, а 

також на необхідність тісної взаємодії в організації таких візитів з відповідними 

посольствами та міністерством закордонних справ [37]. Дві публікації були 

присвячені темі продажу китайським інвесторам корпорації «Мотор Січ», а також 

впливу її на відносини зі США [8; 59]. Зрозуміло, автори мали справу з явним 

перебільшенням суспільної (і політичної) уваги до цієї проблеми. 

Як і в інших ЗМІ, справжній сплеск публікацій викликало оприлюднення 

розмови президентів США та України 25 липня 2020 р. і наслідки цього для 

політичних подій у США. Автори загалом зазначали, що Україна проти власної волі 

стала заручницею цієї історії, закликали всіх українських політиків не втручатися у 

внутрішньополітичне протистояння за океаном, при чому, цей заклик у різних 

публікаціях спостерігався близько двох місяців. Критичні нотки можна помітити 

щодо оцінок слів В. Зеленського у спілкуванні з Д. Трампом, але їх урівноважили 

коментарі про те, що Президент України опинився в надскладній ситуації, а також 

про те, що більшість публікацій у США демонструють співчуття українському 

лідеру [7; 35]. Як украй помилкові розцінили заяви генерального прокурора України 

про відновлення розслідування справи «Бурізми» [10]. Позитивну оцінку з боку С. 

Сидоренка отримали кроки В. Зеленського щодо обмеження президентських 

повноважень при призначенні дипломатичних кадрів, його обережність під час прес-

конференції [41]. Крім того, аналіз цим автором закритих свідчень у конгресі США 

дозволив йому твердити, що адміністрація Президента України діяла цілком 

правильно у відносинах зі США останні два місяці і не допустила дій, які б 

зашкодили двопартійній підтримці України з американського боку. Однак критична 

оцінка К. Волкером візиту О. Данилюка до Вашингтона виявила, на думку С. 

Сидоренка, нестачу довіри  з боку Банкової до професійних українських дипломатів 

[43]. В іншій публікації цей же автор зазначив, що на сучасному етапі багатьом 

дипломатам бракує розуміння стратегії офіційного Києва [40]. Нарешті, у публікації 

В. Микуляка піднято питання про те, що українські експортери недостатньо 

використали можливості використання Генералізованої системи преференцій США, 

припиненої для нашої держави у квітні 2018 р. і відновленої в обмеженому вигляді з 



 

 

30 жовтня 2019 р. Жодного коментаря щодо урядової політики в цій статті не 

прозвучало, крім того, що Мінекономрозвитку провело оцінку використання 

відповідних пільг українськими компаніями [27]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що в цілому більшість 

авторів аналітичних статей та оглядів були схильними до критичної, хоча й 

неоднозначної оцінки досягнень американського напрямку дипломатії адміністрації 

П. Порошенка. Термін «складна спадщина», якщо й не вживався в усіх, як 

характеристика стартових позицій нової влади у відносинах із США, то буквально 

читався між рядами. Не в останню чергу цьому посприяло враження від публічних 

заяв у США генерального прокурора України Ю. Луценка, а також їхній вплив на 

мотивацію дій Д. Трампа та його оточення. Відсутність прямих доказів звʼязку цих 

дій Ю. Луценка з оточенням колишнього президента стала явною лише через кілька 

місяців. 

Зі свого боку, це вплинуло на позитивніші в цілому оцінки перших кроків нової 

адміністрації: майже всі оглядачі враховували обʼєктивні труднощі, які перед нею 

постали. В обох виданнях, як і в оглядах «TRUMAN index», майже кожна аналітична 

стаття містила якісь рекомендації для нової команди, головною з яких можна 

визначити вимогу нейтралітету щодо міжпартійної боротьби у США. Щодо ж 

аналізу зовнішньополітичних кроків нової влади слід зауважити, що оцінки авторів 

«Дзеркала тижня» виявилися не менш критичні до неї, ніж до адміністрації 

попереднього президента. Значно нейтральніші і мʼякіші оцінки дій В. Зеленського і 

його оточення на американському напрямі знаходимо на сторінках «Європейської 

правди». Імовірною причиною цього можна назвати не тільки іншу редакційну 

політику видання, але й те, що автори ЄП орієнтувалися на реакцію експертів і 

дипломатів країн ЄС на дії В. Зеленського, яка загалом була близькою до 

нейтральної. 

У цілому ж слід визнати, що українська дипломатія щодо США має стійкий 

вигляд надміру політизованої. Це стосується як тематики висвітлення в ЗМІ, так 

(правда меншою мірою) й експертних висновків. Узагальнювальний аналіз наводить 



 

 

на думку, що українсько-американським відносинам бракує економічної основи. 

Здебільшого, коли торкалися питань фінансової взаємодії двох країн, торгівлі чи 

обміну послугами, ці теми висвітлювалися лише в контексті тих чи інших 

політичних заходів влади США або дій/бездіяльності української влади. Можливо 

на це вплинув фактор домінуючої теми безпеки України в умовах гібридної війни, 

але у згаданих виданнях чи оглядах майже не виявилося матеріалів, у яких би 

економічні розрахунки (вигоди, прогнози) за обсягом і місцем у підсумкових 

висновках домінували над політичними. 

Крім того, однобічне зосередження на персоналізованих публічних і 

неофіційних стосунках оточення президента з політиками США залишило в тіні дії 

інших гілок влади (крім верхівки МЗС), а також комплекс заходів публічної 

дипломатії, повʼязаний із діяльністю українських бізнесових структур, громадських 

організацій за кордоном. Рідко потрапляли у фокус уваги ЗМІ та експертів також 

взаємини з громадськими (серед них і лоббістськими) організаціями української 

діаспори в США, уже не кажучи про використання потенціалу цих організацій у 

неполітичних цілях. 

Непростим питанням є оцінка ступеня впливу ЗМІ та незалежного експертного 

середовища на дії влади в цілому. Без доступу до внутрішньої документації (нарад, 

обговорень тощо) Офісу Президента і Міністерства закордонних справ вона вкрай 

утруднена. Але можна припустити, що цей вплив був важливим вектором у перші 

місяці роботи команди В. Зеленського, принаймні в орієнтації на уникнення 

втягування України у передвиборну боротьбу за океаном (хоча цей намір 

президентом не був послідовно до кінця реалізований). Також вплив критики з боку 

ЗМІ відчутний у рішенні відмовитися від практики погодження з Офісом 

Президента всіх ключових посад у Міністерстві закордонних справ (крім 

заступників міністра), що реалізовано в президентському указі у вересні 2019 року. 

Хоча головним ініціатором такого кроку найрадше за все був сам В. Пристайко. 

Перспективами подальшої дослідницької роботи в цьому напрямку є 

розширення кола інформаційних джерел, порівняння його із зарубіжними 

виданнями аналогічного типу (як україно-, так і іншомовними). Необхідним 



 

 

виглядає порівняння впливу громадськості на інші напрями української дипломатії. 

У перспективі актуальним для дослідження теми буде аналіз внутрішньої реакції 

представників української влади і дипломатичного корпусу на цей вплив, спочатку у 

формі виступів та інтервʼю, а згодом через оприлюднення внутрішньої документації 

відповідних органів влади. 
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Kryvobok O. P. The change of power in Ukraine and the American direction of 

Ukrainian diplomacy: the assessments of the experts and the media. 

Cooperation with the United States has become one of the central areas of Ukrainian 

diplomacy since 2014. This article aims to analyze the trends of influence by Ukrainian 

mass media and independent experts on Ukraine's diplomacy in relations with the United 

States in a situation of change of power in Ukraine, which took place in 2019. The 

analysis was conducted on the basis of the analytical articles of the “Mirror Weekly” 

newspaper, the “European Pravda” online publication (www.eurointegration.com.ua) 

and non-governmental analytical studies, in particular the quarterly magazine "Truman 

index". 

The approach of the elections of 2019 resulted in a tendency to generalization of 

expert assessments relative to the entire period of Ukrainian-American relations under the 

administration Poroshenko. The overwhelming majority of assessments were positive, but 

most publications also noted the shortcomings and miscalculations of the Ukrainian 

authorities in the US.  The most critical assessments of Ukraine's foreign policy toward 

the United States were contained in the “Mirror Weekly” articles (though this edition also 

provided pages for the government's statements with opposite, quite positive reviews).  For 

some time, the issue of “European Pravda” was a minor issue, the number of articles on 

the subject was insignificant.  Publications of this medias until the presidential election in 

spring 2019 were characterized by the absence of generalized emotional assessments of 

the diplomacy of the Poroshenko administration. After these elections greatly increased 

the number of publications in both periodicals (more likely in the “Mirror Weekly”, 

slower in the "European Pravda"), especially after the start of the case of impeachment D. 

Trump in the U.S. Congress. Nearly all the publications after the election contained a 

positive assessment of the first steps of the Zelensky administration.  Over time, criticism 

of the new president's actions on the pages of “Mirror Weekly” has intensified, while the 

authors of European Truth have taken a more neutral stance. 

In addition, the article deals with the state of coverage of certain aspects of US-

Ukraine interstate cooperation, its peculiarities in expert reviews and publications of the 

media.  The analysis of the distribution of attention in the texts of publications regarding 



 

 

the role and importance of individual authorities, the diplomatic apparatus as a whole and 

individuals in carrying out foreign policy activities in the chosen direction. 

Keywords: diplomacy, relations Ukraine-USA, mass media, elections, P. Poroshenko, 

V. Zelensky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Кривобок А.П. Смена власти в Украине и американское направление 

украинской дипломатии: оценки экспертов и СМИ. 

Статья рассматривает реакцию украинских средств массовой информации и 

независимых экспертов по вопросам международных отношений на влияние 

президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине на реализацию 

внешнеполитического курса нашего государства относительно США. Отмечено, 

что приближение выборов 2019 года обусловило тенденцию к обобщению 

экспертных оценок не только за последние месяцы, но и относительно всего 

периода украинско-американских отношений при администрации П. Порошенко. 

Рассматриваются различия в освещении и оценках данного направления украинской 

дипломатии на страницах изданий «Зеркало недели» и «Европейская правда». 

Анализируется динамика появления публикаций по украино-американским 

отношениям в указанных изданиях в течение года. Выявлены факторы, которые на 

нее влияли, в частности проведение выборов в Украине и втягивание украинской 

власти в события предвыборной борьбы в США. Рассмотрено состояние 

освещения отдельных аспектов межгосударственного взаимодействия США и 

Украины, его особенности в экспертных обзорах и публикациях СМИ. Проведен 

анализ распределения внимания в материалах обзоров и статей касательно роли и 

значения отдельных органов власти, дипломатического аппарата в целом и 

отдельных лиц в осуществлении внешнеполитической деятельности в указанном 

направлении. 

Ключевые слова: дипломатия, отношения Украина-США, СМИ, выборы, 

П. Порошенко, В. Зеленский. 

 

 

 


