1. Вивчення зовнішньополітичного механізму США базується на
наступних офіційних документах:
- Ради Національної Безпеки – щорічна
доповідь «Стратегія національної безпеки в
новому віці»;
-

Міністерства

послання

оборони

міністерства

–

«Щорічне

оборони

до

президента і конгресу»;
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- Держдепартаменту – «Сполучені Штати.
Стратегічний план з міжнародних справ»;
- ЦРУ – «Щорічна доповідь директора ЦРУ
для

розвідувального

співтовариства

Сполучених Штатів».
Щоб детально не аналізувати всі ці джерела – документи, зауважимо,
що на думку всіх названих державних структур США, головними
характеристиками ХХІ століття є:
1. глобалізація;
2. безліч «викликів» та ризиків;
3. лідерство США як найбільш могутньої
країни світу.
В зв’язку з цим, висуваються три стратегічних завдання (Америки):
а) безпека;
б) процвітання;
в) демократія.
Ці завдання практично співпадають з трьома категоріями інтересів
США:
- життєві;
- важливі;
- гуманітарні.
Розглянемо, як приклад, головний зовнішньополітичний документ
Держдепартаменту США «Стратегічний план з міжнародних справ» (1999
року), який складається з 16 пунктів, а саме:
1. Регіональна стабільність (посилити безпеку США).
2. Зброя масового знищення (скоротити загрозу США).
3. Відкриття ринків (збільшити торгівлю …).
4. Експорт США (розширення до 1,2 трлн. дол. наприкінці ХХІ ст.).
5. Глобальний ріст та стабільність.
6. Економічний розвиток (сприяти економічному зростанню).
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7. Американські громадяни (захищати безпеку).
8. Мандрування та міграція (керувати процесом в’їзду іммігрантів та
відвідувачів до США).
9. Міжнародні злочини (зменшити вплив міжнародного злочину на
США).
10. Нелегальне постачання наркотиків (скоротити).
11. Контртероризм (скоротити вплив на США).
12. Демократія та права людини (відкрити політичні системи та
суспільство для демократичної практики).
13. Гуманітарна допомога (надавати її жертвам кризи та лиха).
14. Навколишнє середовище (забезпечити стійкість глобального
середовища).
15. Народонаселення (досягнути стабільного зростання).
16. Здоров’я (захищати здоров’я людей).
Фактично, все вищезазначене є відповідними факторами впливу (в
тому чи іншому ступіні) на зовнішньополітичний механізм США.
Якщо казати більш спрощено, то на зовнішню політику (ЗП)
безпосередньо впливають:
- національна безпека (НБ);
- економіка, торгівля, навколишнє середовище
(ЕТНС).
Зверніть увагу на еволюцію зовнішньополітичного механізму.
Графічно це виглядає так.
На початку ХХ ст.

Сучасність

НБ

НБ

ЕТНС

ЗП

ЕТНС

ЗП
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Висновки щодо взаємозв’язку – наявні. Стосовно механізму
здійснення зовнішньої політики США то їм виступає Президент та
Держсекретар, спираючись на концепцію вищезгаданих державних установ;
при цьому треба враховувати, що Президент виступає як стратег,
Держсекретар як тактик здійснення зовнішньополітичної стратегії.
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