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У статті аналізується пріоритети і  цілі  американської  
зарубіжної допомоги Україні. Американська допомога є одним з  
найважливіших інструментів зовнішньої політики Сполучених  
Штатів. Особлива увага приділяється процесу трансформації  
системи  американської  зарубіжної  допомоги  Україні  та  її  
результатам.
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Геополітичне  положення  України  як  чинник 
регіональної безпеки та стабільності

Метою  американської  зарубіжної  допомоги  в  системі 
пріоритетів  зовнішньої  політики  США  є  посилення  ролі 
Сполучених Штатів як світового лідера.

Сприяння  розвитку  поєднується  з  метою  досягнення 
американських  зовнішньополітичних  і  безпекових  інтересів, 
серед  яких  виокремлюється  забезпечення  стабільності  в 
регіонах, що є стратегічно важливими для Сполучених Штатів. 
Головним  інструментом  забезпечення  стабільності  вважається 
утвердження моделі ліберальної економіки та партисипативної 
демократії,  оскільки,  згідно  з  традиційною  для 
зовнішньополітичної  концепції  Сполучених  Штатів 
ліберально-демократичною  теорією,  демократичні  країни 
вважаються  здатними  забезпечити  стабільність  у  межах  своїх 
кордонів, а також діяти відповідально на світовій арені.
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Україна  є  важливим  складником  політико-географічного 
регіону  Центрально-Східної  Європи,  а  її  геополітичне 
положення має вагоме значення для забезпечення стабільності в 
усьому  Євразійському  регіоні.  Основними  ознаками 
регіонального  геополітичного  положення  України  є 
перебування  на  геополітичній  вісі  Євразійського  континенту, 
яка  з єднує  європейську  та  азійську  цивілізаційні  системи.ʼ  
Україна займає серединне положення між європейською зоною 
інтеграції  та  Росією.  Водночас  Україна  є  транзитним 
маршрутом для майже чверті імпорту природного газу з Росії до 
Європейського  Союзу.  Окрім  цього,  геостратегічне  значення 
України обумовлюється  її  великим аграрним потенціалом для 
забезпечення  продовольчої  безпеки  регіону,  а  також  вагомим 
військовим  і  науково-технічним  потенціалом  включно  з 
ядерними  технологіями  та  матеріалами,  які  в  ситуації 
недостатнього  рівня  державного  нагляду  можуть  створити 
потенційну  загрозу  міжнародному  режиму  нерозповсюдження 
ядерних матеріалів  і  контролю за  експортом зброї,  військової 
техніки  й  матеріалів,  що  можуть  використовуватися  для  їх 
створення.  Як  зауважує  Є.  Макаренко:  «…американські 
політики  розуміють  геополітичну  вагу  і  внесок  країни  в 
підтримку  регіональної  та  загальноєвропейської  безпеки  і 
стабільності. Конструктивна взаємодія з Україною є важливим 
елементом зусиль США щодо протидії розповсюдженню зброї 
масового  ураження  та  зміцнення  міжнародних  режимів 
експортного контролю» [1, c. 14].

Окрім потенційної можливості неконтрольованого витоку 
ядерних  матеріалів,  зброї  та  військової  техніки  з  території 
України,  з  часу  здобуття  незалежності  в  Україні  виникли  і 
досягли  розмаху  проблеми,  які  можуть  становити  загрозу 
здоров ю населення всього євразійського регіону. Передусім цеʼ  
стосується епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. За даними Об єднаноїʼ  
Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), нині Україна віднесена 
до країн, де спостерігаються найвищі темпи поширення ВІЛ в 
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Європі  та  Центральній  Азії.  За  інформацією  Міністерства 
охорони  здоров я  України,  на  початок  2010  року  в  Україніʼ  
мешкало 360 тисяч осіб віком від 15 років і старше, інфікованих 
ВІЛ [2, c. 22], тобто приблизно 1,33% від кількості дорослого 
населення країни.

В  Україні  діє  «Національна  стратегія  щодо  подолання 
ВІЛ/СНІДу»,  яка  вперше  була  ухвалена  як  Закон  України  і 
реалізується завдяки виконанню «Загальнодержавної програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки  ВІЛ-інфікованих  і  хворих  на  СНІД  на  2009–2013 
роки».  Це  підтверджує  те,  що  нині  питання  боротьби  з 
ВІЛ/СНІДом є одним з пріоритетів державної політики у сфері 
охорони здоров я та соціального розвитку. Однак, незважаючиʼ  
на  визнання  пріоритетності  проблеми  ВІЛ/СНІД  в  Україні, 
державне фінансування  заходів  боротьби з  епідемією є  вкрай 
недостатніми.  За  даними  Міністерства  охорони  здоров я,  ізʼ  
державного бюджету на нині діючу загальнодержавну програму 
виділяється в загальному обсязі близько 3,7 млн. грн. За таких 
умов  основним  джерелом  фінансування  заходів  боротьби  з 
епідемією ВІЛ/СНІД є міжнародна допомога. Зокрема, лише від 
«Глобального  фонду  боротьби  зі  СНІДом,  туберкульозом  та 
малярією»  наприкінці  2010  року  Україна  отримала  305  млн. 
доларів  на  заходи  подолання  епідемії  ВІЛ/СНІДу  на  період 
2012–2017 рр. [3]

Іншою проблемою у сфері охорони здоров я в Україні  єʼ  
поширення  захворювання  населення  на  туберкульоз.  За 
офіційними  даними,  на  туберкульоз  в  Україні  страждають 
близько  1,5% населення  або  майже  500  тис.  осіб.  За  даними 
Всесвітньої організації охорони здоров я, на території Україниʼ  
перебувають  11%  усіх  хворих  на  туберкульоз  у  Європі  [4]. 
Ситуація щодо туберкульозу в Україні досить складна, оскільки 
туберкульоз  є  не  лише  медичною,  а  радше  соціальною 
проблемою, яка віддзеркалює соціально-економічне становище 
населення країни.
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Окрім  проблем  у  сфері  охорони  здоров я,  Українаʼ  
становить потенційну загрозу регіону як країна,  у якій набула 
розмаху  діяльність  транснаціональних  злочинних  мереж,  що 
залучені  до  таких  злочинів,  як  контрабанда  наркотиків, 
організація  незаконної  міграції,  торгівля  людьми  та 
кіберзлочинність.  Хоча  Україна  не  є  головною 
країною-виробником  наркотичних  речовин  у  регіоні,  вона 
розташована  на  кількох  важливих  шляхах  перевезення 
наркотиків до країн Європейського Союзу. Наявність багатьох 
портів на Чорному та Азовському морях, мережа річних шляхів, 
велика  протяжність  і  недостатня  захищеність  державних 
кордонів роблять Україну вразливою до злочину контрабанди 
наркотиків.  Злочинні  угруповання  використовують морські  та 
річні  порти  України  як  частину  «Північного  шляху»  з 
Афганістану  через  Росію  та  Україну  до  Західної  Європи  та 
«Балканського шляху» з Туреччини через Україну до Західної 
Європи.  Торгівля  наркотиками  з  Азії  контролюється 
організованими  злочинними  угрупованнями  афганського, 
пакистанського  та  таджицького  походження,  що 
використовують громадян України та Росії як перевізників.  За 
даними Бюро ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC), 
основні  наркотичні  шляхи,  що  проходять  через  територію 
України,  такі:  Афганістан  –  Таджикистан  –  Росія  –  східний 
кордон України – західний кордон України – Західна Європа; 
Туреччина  –  південний  кордон  України  –  західний  кордон 
України – Західна Європа; Центральна Африка – Близький Схід 
–  південний  кордон  України  –  західний  кордон  України  – 
Західна Європа.

Україна також становить загрозу для країн Європейського 
Союзу  як  транзитна  країна,  через  державний  кордон  якої 
здійснюється  незаконне  переправлення  мігрантів,  а  також 
країна походження постраждалих від торгівлі людьми. Згідно з 
експертними  оцінками,  кількість  нелегальних  мігрантів,  які 
перебувають  на  території  України  з  метою  проникнення  на 
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територію Європейського Союзу, становить від 800 тисяч до 1,6 
млн.  осіб  [5].  Згідно  зі  статистикою  ООН,  Україна  посідає 
четверте  місце  у  світі  за  абсолютною  кількістю  транзитних 
нелегальних  мігрантів.  Через  це  Україна  становить  більшу 
загрозу  безпеці  ЄС  саме  як  масивний  резервуар  транзитних 
мігрантів,  а  не  як  країна  походження  нелегальних  мігрантів. 
Якщо  з  усіх  незаконних  мігрантів,  виявлених  на  території 
України  у  2001–2007  роках,  більшість  були  громадяни  країн 
СНД  (17,6%  –  Російської  Федерації,  13%  –  Азербайджану, 
10,2% –  Молдови,  7,2% –  Вірменії,  6,5% –  Грузії  та  5,7% – 
Узбекистану),  то  наразі  тенденція  змінюється  на  користь 
вихідців  з  Бангладешу,  В єтнаму,  Індії,  Китаю,  Пакистану  таʼ  
Сомалі,  що  свідчить  про  те,  що  злочин  незаконного 
переправлення  через  державний  кордон  стає  все  більше 
підконтрольним транснаціональним злочинним мережам.

Україна  є  однією  з  головних  країн  походження 
постраждалих  від  торгівлі  людьми  в  Європі.  Головними 
країнами  призначення  для  вивозу  українських  жінок  з  метою 
сексуальної  експлуатації  є  Росія,  Польща,  Туреччина,  Чехія, 
Об єднані  Арабські  Емірати.  Більшість  українськихʼ  
постраждалих  від  торгівлі  людьми  з  метою  трудової 
експлуатації становлять чоловіки, яких піддають експлуатації в 
Росії,  Чехії,  Польщі,  Італії  та  Португалії,  де  вони  працюють 
переважно  на  будівництвах,  у  сільському  господарстві  та  як 
моряки [6, c. 6].

Загалом,  згідно  з  офіційною  статистикою,  у  період  від 
2001  по  2008  рік  правоохоронними  органами  України  було 
виявлено  2289  злочинів  торгівлі  людьми,  встановлено  2578 
потерпілих осіб і засуджено 529 злочинців. Однак, за оцінками 
Представництва  Міжнародної  організації  з  міграції  (МОМ)  в 
Україні,  кількість  українців,  що  постраждали  від  торгівлі 
людьми  за  період  від  1991  року,  може  сягати  100  тис.  осіб. 
Тільки за останні вісім років Представництво МОМ в Україні 
надало  допомогу  понад  6  тис.  українцям,  що  потерпіли  від 
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торгівлі  людьми:  24% постраждалих  від  торгівлі  людьми,  які 
отримали  допомогу  від  Представництва  МОМ  в  Україні, 
становлять  чоловіки,  приблизно  5%  постраждалих  є 
неповнолітніми.

Україна  також  залучена  до  злочинних  мереж  у  сфері 
кіберзлочинності.  При  цьому  найбільшу  небезпеку  становить 
транскордонна  організована  кіберзлочинність:  комп ютернийʼ  
тероризм і диверсії; крадіжки інформації з комп ютеризованихʼ  
баз  даних  і  порушення  права  інтелектуальної  власності  на 
комп ютерні  програми;  шахрайство  з  використаннямʼ  
комп ютерних  технологій,  особливо  у  сфері  міжнароднихʼ  
економічних  відносин.  Україна  має  досить  високий 
науково-технічний потенціал з великою кількістю спеціалістів у 
сфері  інформаційних  технологій,  які  не  мають  достатніх 
можливостей для забезпечення належного рівня життя в Україні 
законним  шляхом.  У  результаті  цих  чинників  в  Україні 
набувають  розмаху  такі  види   транснаціональної 
кіберзлочинності,  як  (1)  легалізація  доходів,  одержаних 
злочинним шляхом, з використанням комп ютерних технологій;ʼ  
(2)  злочини  з  використанням  електронних  платежів  у  сфері 
банківської  діяльності;  (3)  порушення  права  інтелектуальної 
власності  на комп ютерні  програмні продукти;  (4) комерційнеʼ  
(промислове)  шпигунство  через  глобальні  мережі 
телекомунікації. За оцінками Федерального бюро розслідування 
США,  середня  вартість  збитку  від  одного  кіберзлочину  в 
Сполучених Штатах становить 500 тис. дол. Американські бази 
даних щомісяця зазнають понад тисячі атак іноземних хакерів, а 
щорічні  втрати  фінансових  установ  США  від  шахрайства  з 
використанням  комп ютерних  технологій  сягають  100  млрд.ʼ  
дол. [7].

Таким чином, з огляду на своє географічне положення в 
самому центрі Європи, велику територію та ресурси, військовий 
і  науково-технічний  потенціал  Україна  має  важливе  значення 
для  забезпечення  безпеки  та  стабільності  в  Євразійському 
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регіоні.  Посилення  транснаціональної  організованої 
злочинності, що контролює контрабанду наркотиків, незаконне 
перевезенням  мігрантів,  торгівлю  людьми  та  протиправну 
діяльність  з  використанням  комп ютерних  мереж,  а  такожʼ  
стрімке поширення таких небезпечних інфекційних хвороб, як 
ВІЛ/СНІД  і  туберкульоз,  становить  безпосередню  загрозу 
безпеці країн регіону. Оскільки Україна є ключовим елементом 
архітектури  європейської  безпеки,  національні  виклики  в 
Україні стають викликами регіональними та потребують уваги 
як усіх геостратегічних сил регіону, так і  Сполучених Штатів 
Америки, що є гарантом європейської безпеки та стабільності.

Геополітичні інтереси США в Україні
Згідно  з  дослідженнями  Б.  Канцелярука 

«Східноєвропейська дилема Америки», а також Є. Камінського 
та  А.  Дашкевича  «Політика  США  щодо  України»  [8] 
геополітичні  інтереси  США  в  Україні  включають:  (1) 
євроатлантичну  інтеграцію  України,  включно  з  просуванням 
вступу  України  до  ЄС  та  НАТО;  (2)  захист  незалежності  та 
територіальної  цілісності  України;  (3) послаблення залежності 
України  від  російських  енергоресурсів;  (4)  просування 
демократії  та  розвиток  громадянського  суспільства  в  Україні; 
(5)  забезпечення  участі  України  в  режимі  нерозповсюдження 
ядерної  зброї;  (6)  забезпечення  стабільності  в  Україні,  що  є 
транзитним маршрутом для імпорту природного газу до ЄС; (7) 
розвиток  потенціалу  України  в  забезпеченні  продовольчої 
безпеки регіону.

Згідно  з  офіційними документами,  партнерство  США та 
України визначається  як стратегічне.  На думку Л.  Чекаленко, 
стратегічне партнерство є «вищою сходинкою співробітництва 
порівняно  із  звичайними  відносинами.  (...)  Це  відносини 
партнерів,  які  мають  схожі  цінності  і  спільне  коріння, 
національні  інтереси,  які  визнають очевидність  і  необхідність 
тенденції  динамічного  зростання  двостороннього 
товарообороту, поглиблення співпраці» [9, c. 198].
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Під стратегічним партнерством розуміється  такий рівень 
співробітництва  між  державами,  який  передбачає  спільне 
забезпечення ними своїх основних національних інтересів. Таке 
партнерство  повинне  бути  довготривалим,  максимально 
ефективним  і  взаємовигідним.  Воно  виключає  будь-які 
дискримінаційні  дії  однієї  держави  щодо  іншої.  Ухвалені 
спільно  рішення  підлягають  послідовному  виконанню 
незалежно  від  зміни  керівництва  країн-партнерів.  Стратегічне 
партнерство розвивається на поступальній паритетній основі в 
двох і  більше сферах  співробітництва,  передбачає  попередню 
практику  та  застосування  механізмів  координації  та 
закріплюється в окремих міждержавних документах.

Головним  документом,  який  окреслює  стратегію 
співробітництва США та України, є «Хартія Україна-США про 
стратегічне партнерство» в редакції від 19 грудня 2008 року. У 
Хартії  зазначено,  що  співробітництво  між Україною та  США 
ґрунтується на спільних цінностях та інтересах, що включають 
«поширення демократії та економічної свободи, захист безпеки 
та територіальної цілісності,  забезпечення верховенства права, 
підтримку інновацій і технічного прогресу». Хартія підкреслює 
важливість  двосторонніх  відносин  України  і  США  та 
передбачає розширену співпрацю з широкого спектру спільних 
пріоритетів,  які  включають  економіку,  торгівлю,  енергетику, 
оборону, безпеку, зміцнення демократії та культурні обміни.

Відповідно  до  «Хартії  про  стратегічне  партнерство» 
співробітництво  США  та  України  включає  такі  компоненти 
[10]:

1.  Співробітництво  у  сфері  оборони  й  безпеки для 
подолання загроз  глобальному миру.

2.  Економічне,  торговельне  й  енергетичне 
співробітництво з метою сприяння створенню робочих місць, 
економічному  зростанню,  підтримки  реформ  та  лібералізації 
економіки,  розвитку  сприятливого  для  торгівлі  та  інвестицій 
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бізнес-клімату  і  вдосконалення  доступу  на  ринки  товарів  і 
послуг.

3.  Співробітництво  заради  зміцнення  демократії,  що 
включає такі компоненти:

− зміцнення  судової  системи,   підвищення 
професіоналізму,  відкритості  та  незалежності  суддів 
разом  з  покращенням  правової  освіти  та  доступу  до 
правосуддя;

− протидія  таким  транснаціональним  кримінальним 
загрозам, як тероризм, організована злочинність, торгівля 
людьми та контрабанда наркотичних засобів, відмивання 
грошей і кіберзлочинність;

− боротьба з корупцією через посилення контролю з боку 
громадськості   та  засобів  масової  інформації, 
антикорупційних  заходів,  утворення  підрозділів  із 
внутрішніх  розслідувань  і  вдосконалення  урядового 
регулятивного процесу;

− реформування законотворчого процесу в Україні завдяки 
підвищенню  транспарентності,  посилення  підзвітності 
завдяки  доступу  громадськості  та  ЗМІ,  а  також 
поширенню  інформації  серед  населення  про  діяльність 
Парламенту України;

− гармонізація  системи  кримінального  судочинства 
України  з  європейськими  та  іншими  міжнародними 
стандартами  та  передусім  прийняття  нового 
Кримінально-процесуального  кодексу,  який 
відповідатиме стандартам Ради Європи;

− збільшення  допомоги  на  здійснення  демократичних 
перетворень  та  ефективного  державного  управління  з 
метою продовження Україною політичного прогресу та 
відданості демократичному розвитку.

4. Співробітництво у сфері освіти, наукових досліджень 
і культурних обмінів.
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Незважаючи  на  те,  що  «Хартія  про  стратегічне 
партнерство» в останній редакції була укладена в 2008 році, ще 
за попередніх президентських адміністрацій в США та Україні 
(відповідно  В.  Ющенка  та  Дж.  Буша-молодшого),  теперішнє 
керівництво  обох  країн  підтвердило  свою  прихильність 
розвитку  співробітництва  в  дусі  стратегічного  партнерства. 
Одним  з  важливих  джерел,  на  основі  якого  можна  оцінити 
офіційну позицію Вашингтона щодо інтересів США в Україні, є 
виступ посла США в Україні  Дж. Теффта в червні  2010 року 
напередодні  візиту  в  Україну  Державного секретаря  США Х. 
Клінтон. У своєму виступі посол США в Україні назвав п`ять 
стратегічних пріоритетів співпраці уряду США з Україною [11]:

1. Підтримка  здійснення  Україною  подальших 
економічних  реформ. США  віддають  перевагу  співпраці 
України з МВФ, «який може допомогти Україні знайти вихід з 
нинішньої  кризи  і  відчинити  двері  для  кредитування  з  боку 
інших  міжнародних  фінансових  установ  та  Європейського 
Союзу».

2.  Зміцнення  демократії  і  свободи  преси. Оскільки 
«ефективне  верховенство  права  має  вирішальне  значення  для 
сильної  демократії»,  США  сприяють  розробці  законодавства 
щодо реформи системи кримінального судочинства. З огляду на 
те,  що  демократична  система  не  залежить  тільки  від  самої 
правової  системи,  свобода  засобів  масової  інформації  також 
вважається  важливим  складником  демократії,  яку  необхідно 
захищати і розширювати.

3.  Сприяння  розвитку  торгівлі  й  енергетики. США 
вважають  пріоритетним  розвиток  газової  галузі  на  основі 
прозорості,  конкуренції,  реалістичних  цін  і  більше 
енергозберігаючих  доставки  і  споживання.  Сполучені  Штати 
допомагають  з  трирічною  програмою  поліпшення 
енергозбереження  та  енергоефективності  в  муніципальному 
опалювальному  секторі  України.  Ці  реформи  вважаються 
необхідними не тільки для заохочення до економії енергії, але й 
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для  стимулювання  інвестицій  в  енергетичний  сектор.  США 
підтримує  пропозиції  ЄБРР,  Світового  банку  та  ЄС  щодо 
допомоги Україні в модернізації газотранспортної системи, що 
дозволить  ліквідувати  одне  з  головних  джерел  бюджетних 
витрат і стимулювати інвестиції в енергетичний сектор.

Щодо торгівлі, то Сполучені Штати залишаються восьмим 
найбільшим іноземним інвестором в Україні з 1,4 млрд. доларів 
прямих іноземних інвестицій. США прагнуть зробити Україну 
привабливішою  для  інвесторів,  зокрема,  підтримують 
реформування системи оподаткування,  збільшення прозорості, 
боротьбу з  корупцією, своєчасного відшкодування податку на 
додану  вартість  та  захист  прав  інтелектуальної  власності. 
Однією  з  галузей,  де  приватний  сектор  США  міг  би  бути 
активнишою, вважається атомна енергетика України.

4.  Зміцнення  оборони  та  безпеки. Метою  Сполучених 
Штатів  у  цій  сфері  є  зменшення  загрози  розповсюдження 
ядерних матеріалів і технологій і їх потенційного потрапляння 
до  рук  небезпечних  режимів  і  терористичних  груп,  відмова 
України  від  використання  високозбагаченого  урану  та 
забезпечення  при  цьому  можливості  мирного  використання 
ядерної енергії.

США  вважають  співробітництво  в  галузі  оборони 
важливим компонентом стратегічного партнерства з Україною, 
підтримують  внесок  України  у  міжнародні  зусилля  з 
підтримання  миру,  розвивають  практичне  військове 
співробітництво  завдяки  проведенню  спільних  військових 
навчань  на  території  України.  США  заохочують  Україну  до 
вступу  до  НАТО,  однак  підтримують  такі  відносини  з  цього 
питання, які «віддзеркалюють волю українського народу».

5.  Боротьба  з  корупцією. США  вважають  боротьбу  з 
корупцією абсолютно необхідною для  поліпшення  економіки. 
США надають консультативну й технічну експертну допомогу з 
метою раціоналізації та більшої прозорості урядових процедур, 
що  допоможе  усунути  можливості  для  корупції,  зокрема, 

121



М.О. Васильєва

підтримують внесення змін до закону про державні закупівлі, 
щоб привести його у відповідність до рекомендацій Світового 
банку,  ЄС  та  Агентства  США  з  міжнародного  розвитку 
(USAID).

США  надають  сприяння  в  упровадженні 
стандартизованого  тестування  для  вищої  освіти  та  здійсненні 
реформи судової  системи  з  метою зменшення  рівня корупції. 
Уряд  США  також  надає  1,5  млн.  дол.  для  впровадження 
електронної митниці – електронної системи контролю імпорту, 
яка  відповідає  стандартам  ЄС,  що  також  буде  зменшувати 
можливості для корупції на кордоні.

Порівняльний  аналіз  складників  геополітичного 
положення  України  із  напрямами  співробітництва  США  та 
України  свідчить  про  те,  що  воно  обумовлюється  чинником 
зовнішньополітичних  і  безпекових  інтересів  США.  В  основі 
розуміння  ролі,  яку  Сполучені  Штати  відіграють  у 
євразійському регіоні, лежить усвідомлення того, що Америка є 
глобальною  державою,  яка  має  абсолютну  самостійність  у 
проведенні своєї зовнішньої політики, яка не лише забезпечує її 
національні інтереси, але й здійснює суттєвий вплив на світову і 
регіональну політику та політику окремих країн.

Загальною  метою  США  в  євразійському  регіоні  є 
послаблення російського впливу та просування демократії. Для 
забезпечення  регіональної  безпеки  та  стабільності  США 
співпрацюють  з  Україною  в  боротьбі  з  транснаціональною 
організованою  злочинністю.  Водночас  США занепокоєні  тим, 
що українські підприємства, які мають повноваження на право 
здійснення  експорту  товарів  військового  призначення, 
недостатньо контролюються урядом України або навіть діють 
на основі його неофіційної згоди, коли експортують матеріали 
спеціального  призначення  до  таких  країн,  як  Іран,  Судан, 
Пакистан, Китай і М янма. США непокоїть те, що Іран, Китай іʼ  
Пакистан  зацікавлені  в  отриманні  українських  ракетних 
технологій і високоякісної сталі для своїх програм виробництва 
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балістичних  ракет,  а  Судан  і  М янма  здійснювали  закупівліʼ  
військової техніки українського виробництва.  Окрім проблеми 
офіційних експортних поставок,  відсутність  достатнього рівня 
державного  контролю  не  виключає  можливість 
несанкціонованих  витоків  і  потрапляння  матеріалів 
спеціального  призначення  та  зброї  до  рук  екстремістських 
угруповань, що можуть становити загрозу безпеці США. Цими 
чинниками  обумовлюється  прагнення  США  до  роззброєння 
України,  передусім  до  позбавлення  її  ядерних  технологій, 
високозбагаченого  урану,  об єктів,  які  входять  до  режимуʼ  
нерозповсюдження  ракетної  зброї  та  ракетних  технологій,  а 
також  тиск  на  уряд  України  з  вимогою  посилити  державний 
контроль за експортом товарів військового призначення.

Стабільність  у  регіоні  неможлива  за  відсутності 
поліпшення умов життя населення, оскільки соціальний чинник 
безпосередньо  пов язаний  з  багатьма  іншими  безпековимиʼ  
чинниками,  зокрема,  із  поширенням  злочинності  та  корупції. 
Цією метою обумовлюються напрями американсько-української 
співпраці  з  метою  покращення  системи  охорони  здоров я  таʼ  
підвищення  загального  рівня  життя  населення  в  Україні. 
Зрештою, США зацікавлені в тому, щоб в Україні була прозора 
та  передбачувана  економіка,  передусім  тому,  що  здорова 
економіка  є  одним  з  основоположних  чинників  державної 
стабільності.  Додатковим  чинником  є  також  те,  що,  оскільки 
просування  бізнес-інтересів  американських  компаній 
закордоном  є  одним  із  завдань  американського  уряду,  США 
зацікавлені в забезпеченні в Україні таких умов, у яких було б 
легко працювати американському бізнесу.  З цими завданнями 
пов язані  напрями  американо-української  співпраці  дляʼ  
сприяння  економічним  реформам,  удосконалення  податкової 
системи та боротьби з корупцією в Україні.
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The article is devoted to the formation of priorities and goals  
of  the  U.S.  foreign  aid  to  Ukraine  that  is  one  of  the  important  
instruments  of  the  foreign  policy  of  the  United  States.  American  
foreign aid is analyzed in the context of formation of foreign policy  
priorities. Special attention is paid to the process of transformation  
of the system of the U.S. foreign aid to Ukraine and its results.

Key  words:  foreign  aid,  priorities  of  development,  
streamlining of diplomatic initiatives, provision of national security,  
Ukraine.

В  статье  анализируются  приоритеты  и  цели  
американской  зарубежной  помощи  Украине.  Американская  
помощь  является  одним  из  важных  инструментов  внешней  
политики Соединенных Штатов. Особое внимание уделяется  
процессу  трансформации системы американской зарубежной 
помощи Украине и ее результатов.

Ключевые слова: зарубежная помощь США, приоритеты 
развития, продвижение дипломатических инициатив, Украина.
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