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  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

актуальність теми.  Пріоритети  новітньої 
політики  Дональда  Трампа  та  провідні  принципи 
зовнішньополітичної  діяльності  США  як  єдиної 
наддержави  XXI  століття  чинять  вплив  на  біль-
шість країн світу, включаючи й Україну. З’ясування 
перспектив  майбутньої  ролі  Сполучених  Штатів 
Америки на міжнародній арені є на цей час дуже 
важливим, оскільки від того, яким буде глобальне 
правління Америки в умовах багатополярності без-
посередньо залежить безпека й економічний роз-
виток усіх країн світу. Тому дослідження є актуаль-
ним і з наукової, і з практичної точки зору. 

Постановка проблеми. Дональд  Джон 
Трамп – американський державний діяч, політик. 
Президент  США  з  20  січня  2017  року.  Власник 
однієї  з  найбільших  будівельних  компаній  США, 
продюсер  і  телеведучий.  Народився  в  замож-
ній  сім’ї  власника  будівельних  компаній  Фреда 
Трампа,  після  закінчення  університету  працював 
у  батьковій  компанії,  пізніше  розбудовував  свою 
власну.  Із  часом  створив  одну  з  найуспішніших 
будівельних  компаній,  звів  будинки  в  престиж-
них районах Нью-Йорка  та  інших американських 
містах. Також є власником транспортної компанії 
та низки казино у США. Негаразди в приватному 
житті та успіх у бізнесі зробили Дональда Трампа 
однією з найвідоміших особистостей США. Засну-
вав  свою  власну  розважальну  програму  наживо 
«Кандидат», де сам брав участь як ведучий. Був 
одружений  тричі,  має  п’ятьох  дітей,  троє  з  яких 
теж працюють у його компанії [1].

Мета і завдання дослідження – вивчити пріо-
ритети новітньої політики Дональда Трампа; опи-
сати провідні принципи зовнішньополітичної діяль-
ності США як впливової держави XXI століття.

Досягнення  поставленої  мети  зумовлює  вирі-
шення таких завдань:

–  з’ясувати  пріоритети  новітньої  політики 
Дональда Трампа;

–  виявити  чинники,  що  впливали  на  розвиток 
зовнішньополітичної діяльності США;

–  виявити сфери найбільшого розвитку зовніш-
ньополітичної діяльності США.

виклад основного матеріалу.  16  червня 
2015  року  Дональд  Трамп  оголосив,  що  вступає 
в боротьбу за посаду Президента США. На голо-
суванні, що відбулося 8 листопада 2016 року, він 
здобув перемогу, і його було обрано президентом 
США.  Дональд  Трамп  став  найстаршим  за  віком 
президентом, який вступив на посаду.

20 січня 2017 року о 12:00 закінчилося президент-
ство Барака Обами, і на посаду вступив новообра-
ний президент США Дональд Трамп. Під час своєї 
інавгураційної  промови  він  пообіцяв  працювати 
на благо простих американців, заявив, що Америка 
знову  стане  сильною  і  «викорінить  радикальний 
ісламський тероризм». Перед інавгурацією рейтинг 
довіри  до  Дональда  Трампа  становив  лише  40%, 
тоді  як  рівень  підтримки  його  попередника Обами 
перед  вступом  на  посаду  становив  78%,  рейтинг 
популярності Джорджа Буша-молодшого перед інав-
гурацією був на рівні 62%, Білла Клінтона – 66%.
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Проблематика статті є вельми актуальною, адже представляє пріоритети новітньої 
політики Дональда Трампа та описує провідні принципи зовнішньополітичної діяльності 
США як єдиної наддержави XXI століття. У статті надано характеристику провідним 
сферам, через які США чинить вплив на більшість країн світу, аналізується перспектива 
майбутньої ролі Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені, адже від того, яким 
буде глобальне правління Америки в умовах багатополярності, безпосередньо залежить 
безпека й економічний розвиток усіх країн світу, включаючи й Україну. Тому дослідження є 
актуальним і з наукової, і з практичної точки зору. У зв’язку з цим мета і завдання дослі-
дження полягають у вивченні пріоритетів новітньої політики Дональда Трампа та голо-
вних принципів зовнішньополітичної діяльності США як впливової держави XXI століття. 
У статті розглянуто особливості політики Дональда Трампа, основні засади його лідер-
ства, моральні устої. Проведено аналіз діяльності президента та їх наслідки. Розкрито 
пріоритети у політиці Дональда Трампа, такі як створення робочих місць, посилення ді-
євості міграційного законодавства в країні і реформа системи охорони здоров’я. Пред-
ставлено нову стратегію національної безпеки президента США, в якій окреслено осно-
ви та пріоритети зовнішньої політики країни на час перебування його адміністрації при 
владі. Наголошено на стратегії Дональда Трампа щодо важливості управління навколиш-
нім середовищем та охорони кордонів. Він проголосив ідею побудувати стіну на кордоні 
з Мексикою та пообіцяв покласти край «ланцюговій міграції» родичів іммігрантів і закрити 
«лазівки, що підривають зміцнення імміграційних обмежень». Найбільший наголос здійсне-
но на економічній безпеці як національній безпеці, в якій Америка понад усе. Таким чином, 
у праці з’ясовано пріоритети новітньої політики Дональда Трампа; виявлено чинники, що 
впливали на розвиток зовнішньополітичної діяльності США та вивчено сфери найбіль-
шого розвитку зовнішньополітичної діяльності США як впливової держави XXI століття.
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НаукоВий журНал «Політикус»
Вже в перший день свого президентства Трамп 

почав виконувати одну із основних своїх передви-
борчих обіцянок – підписав указ, що починає про-
цес скасування реформи системи охорони здоров’я 
свого  попередника,  відомої  як  “Obamacare”, 
яку  завжди  критикували  республіканці.  Водночас 
під  час  передвиборчої  компанії  Дональд  Трамп 
не  представив  альтернативної  реформи  і  після 
перемоги  заявив,  що  окремі  елементи  реформи 
залишаться чинними. Ця реформа почала запро-
ваджуватися  з  2010  року  і  була  головним  досяг-
ненням  президентства  Обами.  Головною  метою 
реформи  було  зробити  медичне  страхування 
більш якісним і доступним. Якщо до впровадження 
реформи  медичного  страхування  не  мали  16% 
американців,  то  після  її  впровадження  незастра-
хованих  лишилося  лише  8,9%.  Також  реформа 
передбачала  обов’язкове  медичне  страхування 
громадян.  У  разі  відмови  від  купівлі  поліса  аме-
риканці повинні платити штраф у розмірі 2,7% від 
свого  доходу.  Виняток  становили  лише  бідняки, 
чий дохід на 4 членів родини становить не більше 
$88 тис. на рік,  гарантувавши  їм майже 90 відсо-
ткове покриття вартості страхового поліса. Однак 
Конгрес та частина республіканців не підтримали 
скасування реформи [4].

13  жовтня  того  ж  року  Трамп  підписав  указ 
про  зменшення  впливу  програми  “Obamacare”  та 
заявив, що цей крок «був лише початком»,  і його 
адміністрація зробить усе можливе, щоб скасувати 
“Obamacare” раз і назавжди. У відповідь представ-
ники  «Демократичної  партії»  заявили  про  готов-
ність оскаржити це рішення у суді.

23  січня  2017  року  президент  Трамп 
виконав  іншу свою передвиборчу обіцянку – під-
писав указ про формальний вихід країни з угоди 
про  Транстихоокеанське  партнерство.  Угода 
про Транстихоокеанське партнерство була підпи-
сана Бараком Обамою в 2015 році. Зона партнер-
ства мала охопити 40% світової торгівлі і 12 країн 
регіону.  Також  Угода  передбачала  повне  скасу-
вання  мит  на  товари  у  послуги  в  Азійсько-Тихо-
океанському регіоні.

26  січня  Дональд  Трамп  підписав  указ 
про будівництво стіни на південному кордоні США 
з  Мексикою,  яку  обіцяв  спорудити  під  час  вибо-
рів.  Головною метою  зведення  стіни  є  зупинення 
потоку  наркотиків,  злочинності  й  нелегальної 
міграції до США. Президент Мексики Енріке Пенья 
Ньєто у відповідь висловив жаль  і засудив підпи-
сання указу. Також Трамп підписав указ про «екс-
тремальний відбір»  іммігрантів,  який на невизна-
чений термін зупиняє прийом біженців з Сирії, та 
заморозив на 120 днів програму прийому біженців 
з  таких  країн,  як  Іран,  Ірак,  Ємен,  Лівія,  Сомалі 
та  Судан.  В  указі  зазначалося,  що  США  при-
ймуть  у  2017 році  не більше ніж 50  тисяч біжен-
ців, при цьому пріоритет надаватимуть біженцям, 

переслідуваним  за  релігійними  мотивами.  Указ 
Трампа викликав багатотисячні протести та  засу-
дження від інших світових лідерів, серед яких був 
генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, кан-
цлер Німеччини Ангела Маркель, прем’єр Великої 
Британії Тереза Мей та попередник Трампа Барак 
Обама.  Федеральний  суд  Нью-Йорка  дозволив 
біженцям, що  мають  американську  візу,  не  вико-
нувати наказ президента Трампа щодо негайного 
виселення  з  країни.  Рішення  суду  розповсюджу-
ється на всю територію США та забороняє депор-
тувати осіб, які отримали статус біженців.

За  перші  сто  днів  президентства  Дональд 
Трамп підписав рекордну кількість указів – більше 
30  документів.  Частина  цих  указів  була  спрямо-
вана на збереження та створення нових робочих 
місць та полегшення ведення бізнесу. Соціологічні 
дослідження  показували,  що  близько  73%  аме-
риканців  підтримують  політику  Трампа  зі  збере-
ження робочих місць та більше 60% підтримували 
рішення нанесення ударів ракетами по Сирії [3]. 

Пріоритетами  політики  Дональда  Трампа  є 
створення  робочих  місць  «по-серйозному»  (big 
league – улюблений вислів Трампа для позначення 
високого результату), посилення дієвості міграцій-
ного  законодавства  в  країні  і  реформа  системи 
охорони  здоров’я.  Також  перед  виборами  Трамп 
заявляв,  що  його  команда  буде  потужно  працю-
вати  над  питаннями  міграції,  охорони  здоров’я, 
займатиметься створенням робочих місць.

Варто  зазначити,  що  Америка  проголосувала 
не так за зміну партії, як за зміну режиму. Дональд 
Трамп прийшов до влади на тлі суспільного невдо-
волення. Частково його посилило те, що прості аме-
риканці не відчувають багатства своєї країни на собі.

На перший погляд може здатись, що Дональд 
Трамп відкинув позицію «Америка понад усе» і почав 
активно втручатися у світові події, особливо після 
таких подій, як авіа-удари по Сирії та воєнні вчення 
біля Корейського півострова. Американський пре-
зидент заявляв: «Я не є  і не хочу бути президен-
том  світу.  Я  президент США,  і  відтепер Америка 
буде на першому місці».

З того часу світові події випробовували концеп-
цію  «Америка  понад  усе».  У  Сирії  після  хімічної 
атаки проти цивільного населення Дональд Трамп 
дав  наказ  знищити  урядову  авіабазу,  а  це  ще 
більше втягнуло Вашингтон у кровопролитну гро-
мадянську війну, що триває вже 6 років. У Білому 
домі  пояснили, що  доктрина  зовнішньої  політики 
президента  Трампа  –  захист  національних  інтер-
есів  –  залишається  незмінною,  а  факт  військо-
вого  втручання  у  Сирії  після  застосування  там 
хімічної  зброї  не  суперечить  принципу  «Америка 
понад усе».

В Азії Дональд Трамп відправив американський 
авіаносець посилити безпеку біля Корейського пів-
острова  на  тлі  провокацій  з  боку  КНДР.  Це  була 
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відповідь Кім Чен Ину на випробування балістич-
них ракет та продовження ядерної програми.

Ще  одна  подія  у  Вашингтоні  має  вплив 
на  зовнішню  політику  чинної  адміністрації. 
Зі  складу  Ради  національної  безпеки  відійшов 
головний стратег Білого дому Стів Беннон. Вважа-
ється, що  саме  він  найбільше  наполягав  на  кон-
цепції «Америка понад усе». 

Закордонна  політика  перестала  бути  орієн-
тована  на  активне  втручання.  Президент  про-
демонстрував  прагнення  втручатись  лише  тоді, 
коли виникає загроза інтересам США.

Нова адміністрація є цілковитою протилежністю 
уряду  Барака  Обами,  який  неохоче  вдавався  до 
застосування сили у світі, а також уряду Джорджа 
Буша  молодшого,  якого  навпаки  звинувачували 
у надмірному втручанні. 

Президента  Дональда  Трампа  обрали,  щоб 
вирішувати проблеми в Америці, а не в Сирії. Тому 
Білий дім, вочевидь, дає сигнал, що попри бажання 
президента вдаватись до військових дій, він і надалі 
скептично  ставитиметься  до  суттєвого  втручання 
Сполучених Штатів у громадянську війну, для якої 
немає силового вирішення.

Президент  США  представив  нову  стратегію 
національної  безпеки,  в  якій  окреслив  основи  та 
пріоритети зовнішньої політики країни на час пере-
бування його адміністрації при владі. «За допомо-
гою цієї стратегії ми закликаємо до великого відро-
дження Америки, відродження довіри, патріотизму, 
процвітання  та  гордості»,  –  так  описав  документ 
глава Білого Дому. 

Стратегія  перегукується  з  передвиборчим  гас-
лом  Дональда  Трампа  «Америка  понад  усе». 
«Ми усвідомлюємо, що слабкість – це найнадійні-
ший шлях до конфлікту, а неперевершена сила – 
це найнадійніший засіб для захисту», – наголосив 
глава держави.

Сам документ складається з чотирьох частин: 
захист батьківщини, американців і американського 
способу  життя;  сприяння  процвітанню  Америки; 
збереження миру через силу; просування амери-
канського впливу.

Такі проблеми та їхні рішення були запропоно-
вані командою діючого президента. 

Під час виступу Дональд Трамп назвав Росію та 
Китай конкуруючими силами. Ці дві країни назива-
ються такими, що «кидають виклик американській 
владі, впливу, інтересам, намагаючись зруйнувати 
американську  безпеку  та  процвітання».  «Своїм 
вторгненням до Грузії та України Росія продемон-
струвала  готовність  порушувати  суверенітет  дер-
жав  регіону»,  –  зазначається  в  стратегії.  Також 
у  документі  привертається  увага  до  спроб  Росії 
втрутитися  в  американські  вибори  в  2016  році. 
Проте  американський  президент  під  час  виступу 
підкреслив, що з обома країнами треба налагоджу-
вати «чудове партнерство» [5].

Окрім цього, Дональд Трамп згадав про «шах-
райські  режими  правління  у  Північній  Кореї  та 
Ірані.  Як  пише  «Голос  Америки»,  Трамп  назвав 
виклик з боку КНДР проблемою, яку буде розв’язано.

Глава  держави  також  зазначив,  що  вперше 
в  подібному  документі  економічна  безпека  стає 
складником  національної  безпеки.  Як  пише CNN, 
документ  дає  зрозуміти,  що  гасло  «Америка 
понад усе» – це більше, ніж просто слоган, це керу-
юча сила в міжнародній політиці. У стратегії зазна-
чається:  «США  більше  не  будуть  закривати  очі 
на порушення, шахрайство й економічну агресію».

ЗМІ  також  помітили,  що  попередня  оборонна 
стратегія екс-президента США Барака Обами від 
2015  року  називала  зміни  клімату  «терміновою  і 
зростаючою загрозою національній безпеці». Вод-
ночас  у  стратегії  Трампа  про  «важливість  управ-
ління навколишнім середовищем» йдеться тільки 
в главі щодо «енергетичного домінування».

Також  президент  звернувся  до  теми  охорони 
кордонів, підтвердивши свою ідею побудувати стіну 
на  кордоні  з  Мексикою  та  пообіцявши  покласти 
край  «ланцюговій  міграції»  родичів  іммігрантів  і 
закрити  «лазівки,  що  підривають  зміцнення  іммі-
граційних обмежень» [6].

висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, 
можна  зробити  деякі  висновки  щодо  пріоритетів 
новітньої політики Дональда Трампа за останні роки: 

Адміністрація  президента  Дональда  Трампа 
дотримується  позиції  «Америка  понад  усе». 
Вона  будується  на  ідеології  «принципового  реа-
лізму»  –  визнання  фактору  сили  у  міжнародній 
політиці, ствердження суверенітету держави – кра-
щому базисі мирного розвитку світу  і  просування 
національних інтересів.

Слова  та  обіцянки  Дональда  Трампа  можуть 
ніколи не перетворитися на конкретні дії. Хоча доку-
мент національної безпекової стратегії згадує Росію 
майже 20 разів, критикуючи її втручання в справи 
інших  країн  та  спроби  підірвати  США,  Дональд 
Трамп  згадав  про  Росію  лише  раз,  коли  називав 
Росію та Китай «конкуруючими силами».

Розходження  між  промовами  президента  й 
аналізом  стратегії  свідчать  про  більші  виклики, 
з якими зустрілися радники з нацбезпеки, оскільки 
вони намагалися розробити інтелектуальну основу, 
яка  охоплює  непередбачуваний,  внутрішньо-орі-
єнтований  підхід  президента  Дональда  Трампа 
до зовнішньої політики.

Перспективами дослідження є здійснення нау-
кової розвідки економічної безпеки США як націо-
нальної безпеки світу.
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The issue of the article is very relevant, since it presents the priorities of Donald Trump’s latest 
policy; describes the guiding principles of US foreign policy as the only superpower of the 21st 
century, describes the leading spheres through which the United States influences most coun-
tries of the world, analyzes the prospect of the future role of the United States in the international 
arena, as the prospects of the global governance of America in multipolarity directly affects the 
security and economic development of all countries of the world, including Ukraine. Therefore, 
the research is relevant both from a scientific point of view and from a practical point of view. 
In this regard, the purpose and objectives of the study are to study the priorities of Donald 
Trump’s latest policy and the main principles of US foreign policy as an influential 21st-century 
state. The article deals with the features of Donald Trump’s policy, the basic principles of his 
leadership, moral foundations. The analysis of the president’s activity and its consequences is 
carried out. Priorities in Donald Trump’s policy are revealed, in particular, the creation of jobs; 
strengthening the effectiveness of migration legislation in the country and reforming the health 
care system, etc. A new strategy of national security presented by the president of the United 
States, outlining the principles and priorities of the country’s foreign policy during the time of its 
administration in power. Donald Trump’s strategy on the importance of environmental manage-
ment has been emphasized; border security, reiterating its idea of building a wall on the border 
with Mexico and promising to put an end to the “chain migration” of immigrant relatives and to 
close “loopholes that undermine the strengthening of immigration restrictions”. The greatest em-
phasis is placed on economic security as a national security, in which America is above all else. 
Thus, the work identifies the priorities of Donald Trump’s latest policy; The factors influencing 
the development of US foreign policy and the sphere of the largest development of US foreign 
policy as an influential state of the 21st century have been identified.
Key words: Donald Trump’s policy, leadership, moral principles, migration legislation, health 
care reform, economic security, national security.
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