«Зовніш ні справи» № 12. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Підсумки виборів у США:

чого чекати Україні від
президента Дональда Трампа?

УДК 94:327

Актуальність досліджен
ня перспектив врегулю
вання російсько-україн
ського збройного конфлік
ту на Донбасі та визнання
анексії Криму Росією в
контексті майбутньої полі
тики адміністрації прези
дента СШ А Дональда
Трампа полягає в тому, що
саме Сполучені Ш тати
були однією з трьох країнпідписантів
Будапеш т
ського меморандуму, які
гарантували суверенітет й
територіальну цілісність
України в обмін на добро
вільну відмову від третьо
го у світі ядерного потен
ціалу. А після його пору
шення Російською Ф еде
рацією виступаю ть не
лише ключовим союзни
ком України з урегулюван
ня конфлікту на Донбасі
на дипломатичній арені, а
й надають (хоча й вкрай
обмежену) військову і
фінансову допомогу нашій
державі впродовж остан
ніх двох з половиною
років, що минули після
анексії Криму та початку
так званої «руської весни»
на сході України.
І від того, якою буде
політика щодо України
адміністрації президента
Дональда Трампа, зале
жать і перспективи проце
су реалізації так званого
«М інську-2». Який, за
визначеннями усіх сторін,
безпосередньо залучених
до його імплементації, є
єдиним на сьогодні варіан
том мирного врегулюван
ня конфлікту на Донбасі.
Головна мета статті поля
гає у розгляді можливих
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сценаріїв зміни політики
СШ А щодо вирішення
конфлікту на Донбасі та
анексії Криму в найближ
чий перспективі в контек
сті формування позиції
Дональда Трампа та його
адміністрації щодо відно
син СШ А з Російської
Федерацією та ЄС з клю
чових питань міжнародної
безпеки з точки зору аме
риканських національних
інтересів.
Слід також враховувати
такий важливий для пред
мету дослідження та гли
бини аналізу факт, що про
цес формування команди
адміністрації президента
Д. Трампа ще не заверше
но, так само як і процес
висування усіх кандидатур
на ключові посади у ново
му американському уряді
(зокрем а не визначено
кандидатуру майбутнього
держсекретаря США, який
відповідатиме за реаліза
цію зовнішньої політики),
які, після попереднього
узгодження із обома парті
ями, мають потім ще про
йти процес затвердження в
Конгресі США.
Головні побоювання не
лише в Україні, а й в усіх
ключових партнерів США
викликає
п рагн ен н я
Дональда Трампа корін
ним чином змінити страте
гію Америки щодо її участі
у вирішенні проблем між
народної безпеки, значно
обмеживши її, і сконцен
труватися насамперед на
виріш енні
внутріш ніх
проблем з економікою.
«America first» - такий був
слоган Дональда Трампа,
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що знайшов підтримку
серед майже половини
гром адян
С получених
Штатів, які проголосували
за нього на президентських
виборах у листопаді. Інак
ше кажучи, повернутися
до стратегії ізоляціонізму
на зовнішній арені, від якої
Сполучені Ш тати віді
йшли лише після нападу
японського ВМФ па ПерлХарбор під час Другої сві
тової війни.
Мається на увазі, зокре
ма, зменшення асигнувань
на підтримку, як ключово
го, військово-політичного
альянсу НАТО, до якого в
перспективі прагне долу
читися
й
Україна.
В інтерв’ю газеті «НьюЙ орк Тайме» під час
виборчої кампанії Дональд
Трамп, відповідаючи на
запитання про бачення
розвитку
стосунків
з
НАТО, зауважив, що про
блемою номер один є над
мірне фінансування НАТО
Сполученими Ш татами.
США, на думку Трампакандидата в президенти,
набагато більше давали
Альянсу, аніж отримували
від нього. «Ми платимо
непропорційну частку...
НАТО це те, що свого часу
було чудовим. Сьогодні
воно має змінитися... Воно

має змінитися з точки зору
фінансування, тому що
Сполучені Штати вносять
надто багато коштів» [1].
Він також висловив
власне незадоволення тим,
що провідні партнери по
НАТО з ЄС відіграють
недостатню роль у вирі
шенні конфлікту на Дон
басі. «Чому країни, які
межують з Україною або
знаходяться близько від
неї, не беруть активнішу
участь
у
розв'язан ні
кризи?», - зазначив він,
наполягаючи на тому, що
Вашингтон надто застряг у
важкій роботі із захисту
України.
Тому в цьому сенсі не
важко здогадатися, що в
своїх перемовинах з ЄС у
перші місяці свого прези
дентства Дональд Трамп
наполягатиме на більшій
участі з боку європейських
партнерів у розв’язанні
конфлікту на Донбасі. І
тут, звичайно, додатковим
негативним фактором для
України є перспектива
обрання на посаду прези
дента Ф ранції у травні
наступного року одного з
двох проросійські нала
штованих кандидатів в
п рези ден ти
Ф рансуа
Фіньона та Марі Ле Пен,
бо обидва виступають за
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скасування
антиросш ських санкцій та визнання
анексії Криму.
Також необхідно врахо
вувати те, що саме вирі
шення конфлікту в Сирії, а
не в Україні, буде голо
вним пріоритетом адміні
страції 45-го президента
США в контексті підтрим
ки міжнародної безпеки.
Про це він сам багаторазо
во заявляв як під час своїх
передвиборчих мітингів,
так і під час усіх трьох
раундів дебатів із Гілларі
Клінтон, при цьому жод
ного разу не згадавши про
Україну. Як, до речі, і пані
Клінтон, яка має величез
ний досвід у практичній
діяльності на зовніш ньо
політичній арені, бувши
держсекретарем СШ А у
перш ій
адм ін істр ац ії
Б. Обами, та багаторазово
висловлювала свою під
тримку Україні у проти
стоянні російській агресії.
В цьому контексті пер
шочергове значення віді
граватиме, яким чином
розвиватиметься співпра
ця адміністрації Трампа з
Кремлем і чи вдасться їм
покращити двосторонні
зідносини, що з початку
військової агресії Росії в

Україні лише погіршува
лися, досягнувши найниж
чої точки, починаючи із
закінчення холодної війни.
Як зазначає російський
експерт
М осковського
центру Карнегі Д. Трєнін,
«до кінця 2016 року відно
сини Росії з СШ А досягли
найнебезпечнішого рівня
за останні десятиліття. В
умовах конфронтації, що
почалася в результаті
української кризи, стала
реальною
перспектива
прямого зіткнення зброй
них сил Р Ф і СШ А в Сирії.
Якби президентом США
було обрано Гілларі Клін
тон, російсько-американ
ські відносини продовжи
ли б рух траєкторією, що
веде до такого зіткнення більш того, воно стало б ще
імовірнішим. Так, встанов
лення Сполученими Ш та
тами безпілотної зони над
Сирією, за яке виступала
Гілларі Клінтон, стало б,
по суті, запрош енням
випробувати
військові
сили один одного на
Близькому Сході» [2].
Саме тому, мабуть, росій
ське керівництво і особис
то президент Р Ф В. Путін
упродовж усієї передви
борчої кампанії заявляв

про своє прихильне став
лення саме до кандидатури
Д. Трампа. І ця симпатія,
судячи із заяв самого
Трампа, була взаємною.
Так, наприклад, будучи
кандидатом в президенти
США, він неодноразово
висловлював своє при
хильне ставлення до пре
зидента Р Ф В. Путіна
називаючи його «великим
лідером».
Н ев и п ад к о в о ,
що
Г. Клінтон, а також пред
ставники американської
розвідки впродовж остан
нього місяця передвибор
чої кампанії звинувачува
ли саме російських хакерів
у кібератаках і намаганнях
вплинути на результати
виборів в США.
Не можуть не викликати
занепокоєння в Україні і
деякі з уже призначених
кандидатур у команді
Трампа. Мова йде, насам
перед, про колишнього
керівника розвідувального
управлінн я
П ентагону
генерала у відставці М ай
кла Ф лінна, який вже
погодився на пропозицію
Д. Трампа обійняти посаду
радника з національної
безпеки. Безперечно, це є
дуже серйозним негатив

ним
сигналом,
якии
потрібно серйозно сприй
няти Україні. Він, зокрема,
минулого року був запро
шений (не безкоштовно)
взяти участь на урочистій
вечері з нагоди святкуван
ня
ювілею
мовлення
головного пропагандист
ського каналу Кремля
«Russia Today» і сидів
поруч з президентом Путіним.
А тому очікування й спо
дівання в Україні на те, що
посаду
держ секретаря
СШ А отримає давній анта
гоніст Росії экс-кандидат в
президенти СШ А Міт
Ромні (і чи отримає?),
який неодноразово заяв
ляв, що саме Росія є голо
вним
геополітичн им
супротивником
СШ А,
можуть бути перебільше
ними.
Безперечно, обнадійли
вим сигналом для України
стало висування на посаду
секретаря (міністра) обо
рони СШ А відставного
генерала Джеймса Маттіса, який має призвісько
«Скажений пес». На думку
американських фахівців,
він має всі шанси здобути
необхідну підтримку в
Конгресі в обох партіях
[3J. Як відомо, у Пентагоні
ще з початку 1990-х pp.
Україна завжди мала під
стави розраховувати на
розуміння її інтересів.
Немає жодних сигналів,
що американський генерал
морської піхоти має анти
українські упередження.
Більше того, Дж. Маттіс
досить різко засудив анек
сію Криму, назвавши її
загрозою безпеці Європи і
американським сою зни
кам в НАТО. Він відкрито
вважає Росію агресором і
закликав СШ А боротися з
її агресивною політикою.
Поряд з віце-президентом
США Майком Пенсом він
вважається представником
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«яструбів» Республікан
ської партії.
І хоча за діючими прави
лами, він не має права обі
йняти посаду міністра обо
рони (надто малий термін
минув після його звільнен
ня з служби, а голова Пен
тагону має обов’язково
бути цивільною особою),
втім, фахівці вважають, що
Конгрес у цьому випадку
знайде ріш ення обійти
формальні обмеження.
Важливо тут відзначити
і те, що, як вважає старший
науковий
співробітник
Джорджтаунського у н і
верситету Джефрі Гедмін,
«відставний генерал мор
ської піхоти в жодному
разі не дозволить собі бути
використаним в якості під
пірки або задіяним у махі
націях» [4].
Взагалі, коли стисло
проаналізувати висуванців
Трампа на керівні посади в
його адміністрації та уряді,
то є очевидним, що в його
команді працюватимуть і
досвідчені фахівці, які
мають досвід роботи в
адміністраціях Дж. Бушамолодшого й навіть Рейгана, і ті, хто взагалі не має
жодного досвіду перебу
вання на керівних держав
них посадах. Як, напри
клад, висунута Трампом на
посаду міністра освіти
дружина голови компанії
«Amway» Бетсі Девос.
Багато з них так само
дотримуються вкрай про
тилежних поглядів на еко
номіку та політику США
як всередині країни, так і
поза її межами. І це
об о в’я зк о в о
ви кл и че
напруженість у роботі
команди, особливо впро
довж першого року, і впли
ватиме на послідовність
прийняття рішень самого
Трампа.
З цієї точки зору ще
одним джерелом занепоко
єння для багатьох експер
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тів в усьому світі є те, що і
сам Дональд Трамп все
життя був крупним бізнес
меном та не має жодного
досвіду перебування на
державних посадах. Тому
логічно припустити, що
керуватися при вирішенні
ключових питань для між
народної безпеки в цілому,
та окремих держав зокре
ма, новий американський
президент буде виходячи з
логіки великого ділка.
Тобто виключно із мірку
вань державних інтересів
(що вигідно СШ А), а не
турботи про встановлення
миру планетарного мас
штабу, властивої Нобелів
ському лауреату Бараку
Обамі. Саме за м’якотілість
і недостатню жорсткість у
реакції на виклики міжна
родній безпеці з боку як
Росії, Сирії, так і ІД ІЛ ще
на початковому етапі
виникнення загроз його
багаторазово критикували
впродовж усіх восьми
років перебування у Біло
му домі опоненти з Респу
бліканської партії, а також
персонально
Д ональд
Трамп упродовж усієї
передвиборчої кампанії.
Зараз вже напевно мож
ливо сказати, виходячи з
аналізу бізнесового досві
ду Дональда Трампа та
навіть його передвиборчої
кампанії, що пошук ком
промісів
у виріш енні
складних питань й толе
рантність не є його най
більшими рисами.

Додають непередбачуваності у прогнозуванні май
бутньої зовнішньополітич
ної стратегії СШ А за президенства Дональда Трам
па (адже згідно американ
ської конституції саме пре
зидент відповідає за її
формування) і численні
неоднозначні заяви (в
тому числі стосовно Украї
ни), які він спочатку робив
а потім, після шквалу кри
тики з боку експертів й
політичних опонентів, змі
нював на абсолютно про
тилежні.
Втім, пояснюючи непо
слідовність у своїх заявах,
Д. Трамп давав таке пояс
нення: «Нам потрібна
непередбачуваність. Я б не
хотів, щоб вони знали мої
справжні задуми».
Проте вже після закін
чення виборчої кампанії, в
ході якої ще були можли
вості робити непослідовні
та епатажні заяви задля
отрим ання
підтрим ки
більшої кількості вибор
ців, настав час виробити
вже справжню і реалістич
ну концепцію, що відпові
датиме не лише його амбі
ціям, а й національним
інтересам США.
Як зазначає професор з
між народних
відносин
Гарвардського університе
ту Стівен Волт, «його
викликом у зовніш ній
політиці і ще багато в чому
є з ’ясування того, як він
може залишитися вірним
своєму передвиборному

іміджу, а також діяти
належно до інтересів всієї
країни. Чи зможе він зна
йти такі зовніш ньополі
тичні концепції, що допо
можуть йому виразити
його
н ац іоналістич ні
зовнішньополітичні
інстинкти —ті, що допомо
гли йому надихнути його
пристрасну основу - обме
женими, чутливими і
заспокійливими засобами
для американців і тих
країн, чию дружбу ми під
тримуємо і цінуємо?» [5].
Д ля України ж тепер
вкрай важливо зрозуміти,
що з того, що він встиг
заявити стосовно неї та
майбутніх відносин із
Росією, було лише перед
виборчою риторикою, а що
його справжніми планами.
Адже якщо судити лише із
уже зроблених в ході кам
панії гучних заяв (в яких
він багаторазово вислов
лював свою пошану до
російського президента,
називаючи того «великим
лідером», а головне - до
його методів введення
зовн іш н ьої
політики.
Зокрема як, за словами
Трампа, Путін продумано
й рішуче здійснив анексію
Криму одразу після завер
шення зимової Олімпіади
в Сочі), то здається, що він
може не вагаючись піти на
угоду з В. Путіним і в
обмін на підтримку в Сирії
у боротьбі з ІДІЛ (зали
шивши при цьому спроби
повалити режим Б. Асада,
якого підтримує Росія)
відмовитись від активної
військової, політичної та
економічної
підтримки
України, повернувши її,
таким чином, до сфери
впливу Кремля. І навіть
визнати анексію Криму,
про можливість чого він
також заявляв в одному зі
св о їх
т е л е в ізій н и х
інтерв’ю: «Я розгляну це
питання. Адже мені сказа
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ли, що люди, які там ним або навіть задовіль
живуть, хочуть бути з Росі ним рішенням, але, при
наймні, такий захід можна
єю».
В цьому сенсі зовсім не здійснити, і він є виправ
дивно, що менш аніж за | даним практичною реаль
тиждень після закінчення ністю».
виборів в СШ А на сторін
На другому етапі усі сто
ках достатньо авторитет рони повинні домовитися
ного американського полі про збереження статус-кво
тичного видання «The Донбасу як частини Украї
N ational
Inerest», яке ни, а також про режим
останніми роками дуже припинення вогню, що
часто публікує статті з від ефективно реалізовувати
верто
проросійським и меться.
Ну, а на заключному, тре
поглядами їх авторів,
з’явилася публікація у спі тьому етапі програми,
вавторстві трьох колишніх Сполучені Штати Амери
співробітників
відомих ки, Європа, Росія та Украї
ю ридичних
ф ірм
- на на рівні міністрів закор
Джеффрі Берта, Джеймса донних справ «повинні
Хітча та Пітера Петтібоуна спільно оцінити ситуацію і
- під назвою «Трьохетапна сформувати комплексний
стратегія Трампа по Украї пакет допомоги з метою
відновлення економіки в
ні» [6].
Перший з них передба Україні». А вже при
чає, що «Росія і Захід виробленні деталей такого
повинні «погодитися не пакета допомоги всі сторо
погоджуватися» про ста ни мають утворити меха
тус Криму на невизначено нізм для вирішення важ
довгий термін. Саме таке ких політичних проблем.
ставлення було на Заході
Причому така ініціатива,
до трьох прибалтійських переконані американські
республік з 1940 року аж юристи, повинна надійти
до розпаду Радянського саме від нової адміністра
Союзу. ...навряд чи це ції, «ставши попередніми
можна назвати витонче сигналом про те, що Путі-

на ніхто не ігнорує, і що
обраний президент бажає
співпрацювати з ним в
рамках відновлення росій
сько-американських від
носин з виведенням їх на
конструктивний рівень»

[ 6 ].
Україна ж, у свою чергу,
може назвати російські
кошти «опосередкованою
«репарацією» або грошо
вим еквівалентом за анек
сію Криму і за руйнування,
заподіяні східним регіонам
України». А Росія, зі свого
боку, «зможе розглядати ці
кошти як плату за появу у
неї надійного торгового
партнера і/або як компен
сацію Україні за її відмову
від особливих торгових
поступок, пропонованих
Європою» [6].
Напевно, цей план відо
бражає точку зору тієї час
тини республіканського
істеблішменту, що прагне
налагодження практичних
і неконфронтаційних сто
сунків з Росією. Чи пого
диться на нього Трамп? Це
зовсім
інше
питання.
Проте слід визнати, що він
цілком відповідає перед
виборчій риториці канди

дата від Республіканської
партії, його бізнесовій
логіці та інтересам Москви.
Додала інтриги на фоні
дискусій щодо перспектив
виріш ення
російськоукраїнського конфлікту і
остання, досить несподіва
на заява американського
конгресмена-республіканця Данкана Хантера, яку
він зробив в інтерв’ю укра
їнській службі «Голосу
Америки» на початку
грудня. Американський
політик відверто заявив,
що українці повинні посту
питися Росії Кримом в
обмін на виведення росій
ських військ з Донбасу:
«Чи готові українці до
того, щоб поступитися
Росії Кримом, визнаючи,
що там живе багато росіян,
багато людей, які відчува
ють себе близькими Росії?
І визнаючи, що там росія
ни хочуть побудувати вій
ськову базу, якою вони не
поступляться. Що україн
ці хочуть, щоб СШ А вторі глися до Криму? Це
неможливо» [7].
За його словами, можли
вий такий варіант, при
якому Україна поступить
ся Росії Кримом в обмін на
Донбас. «Якщо росіяни не
готові залишити Крим, але
готові залиш ити східну
Україну, то хіба це пога
но?», - зазначив він.
Мабуть, зараз на це спо
діваються у Кремлі. І це
при тому, що саме цей аме
риканський конгресмен,
який тричі воював в Афга
ністані й Іраку у складі
американської морської
піхоти, особисто відвіду
вав передову на Донбасі у
жовтні минулого року і
повернувся до СШ А із
переконанням у тому, що
[ СШ А має надати Україні
військову допомогу. БільI ше того - саме він був
автором законопроекту в
американському Конгресі
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про надання допомоги
українській армії, який, до
речі, нещодавно був ухва
лений нижньою палатою
Конгресу СШ А в рамках
прийняття законопроекту
про фінансування націо
нальної оборони на 2017
фінансовий рік, що перед
бачає виділення військової
допомоги Україні на суму
350 млн доларів [8].
Цікаво в контексті роз
гляду можливого сценарію
по обміну адміністрацією
Д. Трампа з Кремлем Укра
їни на Сирію і те, що кон
гресмен Хантер цей варі
ант
також
пропонує.
«Росія повинна вийти з
України та Грузії, а ми
дозволимо їй робити те,
що вона робить в Сирії. Я
думаю, що вони також
повинні відійти від кордо
нів балтійських країн, при
пинити проводити раптові
військові навчання, наро
щувати війська на кордо
ні».
Звичайно ж, він також
сподівається на те, що його
думку поділяє й обраний
президент СШ А Дональд
Трамп.
Проте такі сподівання
Кремля, оголошені вуста
ми американського кон
гресмена, навряд чи будуть
реалізовані найближчим
часом. Адже згаданий
вище законопроект щодо
фінансування військових
витрат США, ухвалений,
що важливо, переважною
більшістю голосів (375
конгресменів проголосува
ли «за», 34 - «проти») у
Палаті представників, міс
тить і вкрай важливі для
України положення.
Зокрема, згідно з доку
ментом, передбачається
також обмежити військове
співробітництво між США
і РФ . За деякими винятка
ми, кошти з американсько
го оборонного бюджету не
можна буде витрачати на
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жодні двосторонні вій
ськові проекти доти, доки
Р Ф не припинить окупа
цію української території й
агресивні дії, що загрожу
ють суверенітету і терито
ріальній цілісності Украї
ни та членів НАТО. Д ру
гою умовою для віднов
лення співпраці названо
виконання Москвою умов
М інських угод. У тексті
зазначено, що кошти також
не можна витрачати на
будь-які дії, які можуть
сприяти визнанню сувере
нітету Р Ф над Кримом [8].
До речі, ініціатором
цього законопроекту був
сенатор Джон Маккейн один з найбільших при
хильників України та кри
тиків політики Путіна (ще
з часів початку російськогрузинського збройного
конфлікту в 2008 році).
Представник так званого
крила «яструбів» в Респу
бліканській партії.
Він нещодавно дуже
різко й оперативно відреагував на заяви В. Путіна
про бажання налагодити
відносини із Вашингтоном,
зазначивши, що будь-яка
спроба «перезавантажити»
відносини з Росією є
неприйнятною: «Нещодав
но Володимир Путін зая

вив про те, що він бажає
покращити відносини зі
Сполученими Ш татами.
Ми маємо довіряти таким
заявам так само як й іншим,
зробленим и
колишнім
агентом КДБ, який привів
свою країну до тиранії,
вбив своїх політичних опо
нентів, вторгнувся до своїх
сусідів, погрожував союз
никам Америки і намагався
зіпсувати
американські
вибори» [9].
Зауважимо також, що
сенатор Маккейн був пере
обраний на ще один термін
на довиборах до Сенату, що
пройшли паралельно з пре
зидентськими виборами. А
враховуючи його політич
ну вагу в Конгресі та важ
ливість займаної ним поса
ди - він є головою комітету
у справах збройних сил
Сенату Конгресу США, це
є дуже важливим для Укра
їни підсумком виборів до
Конгресу, де Республікан
ська партія отримала біль
шість в обох палатах. І тому
тепер за умови налагоджен
ня стосунків і примирення
Трампа з тією частиною
впливових партійців, що
нищівно його критикували
за скандальні заяви в ході
передвиборчої кампанії і
виступали проти його кан

дидатури на посаду прези
дента США, руки у 45-го
президента СШ А будуть
майже розв’язані. Принай
мні на зовнішній арені, де у
нього згідно Конституції
СШ А і так майже немає
обмежень.
Зо к р ем а
прези дент
СШ А має право почати
військову операцію без
схвалення Конгресу, і
лише через шістдесят днів
законодавчий орган може
її скасувати. ГІри цьому, як
свідчить історія, починаю
чи з часів Другої світової
війни, під час проведення
великих військових опера
цій президент СШ А отри
мував дозвіл Конгресу на
застосування
збройних
сил проти інших держав
або керував військовими
акціями за кордоном за
власною ініціативою. На
підтримку міжнародних
операцій (наприклад, що
проводяться О О Н ) або
взаємних домовленостей
щодо забезпечення безпе
ки (наприклад, в рамках
НАТО) палати Конгресу
лиш е
сан к ц іо н у вал и
законність вже проведених
військових операцій.
У разі ж, якщо Трампу не
вдасться досягти згоди з
республіканським
істе-
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олішментом і його пред
ставниками в обох палатах
Конгресу США, а його
політика і неузгоджені
ріш ення приводитимуть
до гірких результатів для
американської економіки
і/або основних спонсорів
республіканської партії
(військові ТНК, нафтови
ки, Уолл-Стріт), то респу
бліканці можуть навіть
навмисно підш товхнути
Трампа на необачні рішен
ня (військову операцію в
т.ч.) без узгодження з Кон
гресом. Потім за підтрим
ки демократів в Сенаті
(необхідно 2 /3 голосів)
оголосити йому імпічмент
(процедура займає не
менше року). Згідно з
рішенням Верховного суду
США (винесеного під час
розгляду справи про ймо
вірний імпічмент Р. Ніксона) Конгрес сам визначає,
які дії можуть бути підста
вами для імпічменту, і суд
не має права переглядати
такі рішення. В усякому
разі загроза імпічменту
буде
найеф ективніш им
засобом
корегуван н я
зовнішньополітичного
курсу Д.Трампа.
При цьому, згідно з Кон
ституцією США, в разі від
сторонення або відходу
президента з посади з тієї
чи іншої причини (в дано
му випадку - імпічменту),
його місце до нових черго
вих виборів займає віцепрезидент. А Майкл Пенс,
враховуючи його партій
ний досвід і послужний
список, є, мабуть, фігурою,
яка повністю влаштовує
вашингтонський республі
канський істеблішмент,
серед якого, наголошуємо,
майже немає симпатиків
Росії.
Щ о ж стосується пер
спектив визнання Д. Трам
пом анексії Криму та знят
тя антиросійських санкцій,
то тут як раз можливо

говорити із великою долею
вірогідності про те, що
цього не відбудеться. П ри
наймні в перший рік його
президентства. Адже щодо
цього питання в Конгресі
США є консенсус поміж
двома головними партія
ми, які й ухвалювали
ріш ення
адм іністрації
Обами щодо їх введення так само як і резолюції
щодо засудження військо
вої агресії Росії на Донбасі.
Зараз необхідно запасти
ся терпінням і побачити,
до чого призведе робота
такої різнобарвної коман
ди
під
головуванням
Д. Трампа на зовнішньопо
літичній арені в перші
півроку-рік. Як зазначає
старший науковий співро
бітн ик
«А тлантичної
ради» Джефрі Гедімін:
«Порада тут наступна:
дивіться, як новий націоналізм -реалізм
уреш тірешт зазнає краху від своїх
внутрішніх протиріч» [4].
Зовсім інше питання, чи
має Україна цей час...
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АНОТАЦІЯ
В статті підбиваються підсумки останніх виборів в США та їх вплив на
можливі зміни стратегії Сполучених Штатів на міжнародній арені після
обрання президентом США Дональда Трампа щодо України, НАТО, Росії
та Сирії. Здійснено аналіз передвиборних заяв кандидата в президенти
США Дональда Трампа щодо майбутньої зовнішньої політики, членів
президентської адміністрації та кандидатів у члени американського
уряду, останніх заяв впливових представників Республіканської партії у
Конгресі США та точки зору міжнародного експертного середовища.
Ключові слова: Дональд Трамп, Володмир Путін, Україна, США, Росія,
Сирія, анексія Криму, конфлікт на Донбасі, Конгрес США.
АННОТАЦИЯ
В статье подводятся итоги последних выборов в США и их влияние на
возможные изменения стратегии Соединенных Штатов на международ
ной арене после избрания президентом США Дональда Трампа относи
тельно Украины, НАТО, России и Сирии. Осуществлен анализ
предвыборных заявлений кандидата в президенты США Дональда Трам
па относительно будущей внешней политики, членов президентской
администрации и кандидатов в члены американского правительства,
последних заявлений влиятельных представителей Республиканской
партии в Конгрессе США и точки зрения международной экспертной
среды.
Ключевые слова: Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США,
Россия, Сирия, аннексия Крыма, конфликт на Донбассе, Конгресс США.
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