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У статті проаналізовано можливі шляхи еволюції моделі американсько-китайських взаємовідносин у контек-
сті реалізації зовнішньополітичної стратегії США за президентства Д. Трампа.

Проаналізовано основні детермінанти зовнішньополітичного курсу США та їх вплив на структурування 
стратегічних векторів американської зовнішньої політики. Увага акцентується на аналізі стратегічних наста-
нов адміністрації Д. Трампа у сфері зовнішньої політики та їх практичній реалізації. З огляду на системоуто-
рюючі чинники сучасної системи міжнародних відносин, а також показники економічного розвитку підвалини 
зовнішньополітичного курсу США, відстоюванні адміністрацією Д. Трампа, впливатимуть на формування стра-
тегічних імперативів зовнішньополітичної стратегії США щодо КНР.
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US-CHINA RelATIONS IN CONTeXT OF ReAlIZATION FOReIgN POlICY 
STRATegY DONAlD’S TRUMP ADMINISTRATION

In article author analyses possible ways of evolution US-China relations in context of US foreign policy during D. 
Trump’s presidency. It includes the main aspects of US foreign policy course and its influence on structuring strategy lines of 
American foreign policy. The point is in analyses of D. Trump’s strategy in sphere of foreign policy and its realization. Taking 
into consideration modern system of international relations and economic indicators foundation of US foreign policy in D. 
Trump’s administration will influence on arranging strategic imperative of US foreign policy strategy USA to PRC.

US foreign policy in APR should be regarded in system of foreign policy priorities of Donald Trump’s republican admin-
istration. At present foreign policy doctrine of new republican administration is not established yet. Taking practical actions 
of administration into account we can watch providing next surveys and limits of implementation in foreign policy strategy: 
1. Confrontation with Islamic terrorism, in particular with Islamic State and international terrorism in all its forms and 
actions. 2. Relations with PRC. Actions of official Beijing in economy was well criticizes by new elected president even 
during his election campaign. One of the key determinants in Sino-American relations is position of USA to China in North 
Korean’s problem regulation. 3. Informative fulfill of relations with European allies. Donald Trump declared that NATO’s 
members have to increase their defense costs to 2% of GDP, while now only five from 28 members of Alliance accomplish 
that requirement. Despite of that USA repeatedly speak out against planned agreement about free trade between USA and 
EU – Transatlantic trade and investment partnership. 4. Evolution of relations between Moscow and Washington. “Hot 
spots” of American-Russian relations are problems of Syria, Ukrainian issue, Russian position toward sanctions to DPRK.

US foreign policy in APR as earlier will be in providing overwhelming “engagement and leadership” in all regional 
processes.  The reason of similar claims will be in consolidation of own military forces in region and bilateral military- 
political unions (first of all with Japan).
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Постановка проблеми. Після закінчення 
«холодної війни» загальна картина політичних подій 
у світі почала втрачати характерну для останніх 
кількох століть євроцентричність. Спостерігається 
поступове зміщення центру тяжіння глобального 
політичного процесу з Європи до Азійсько-Тихооке-
анського регіону (далі – АТР). Воно простежується, 

зокрема, у все більшій увазі до справ у цій частині 
світу як з боку керівництва США (незалежно від 
його партійної приналежності), так і експертного 
середовища країни.

Тенденцію до зміщення центру уваги глобаль-
ного політичного процесу американські аналітики 
відзначали ще в середині 90-х рр. ХХ ст., зокрема у 
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зв’язку з пошуками відповіді на питання про те, як 
довго триватиме «мить» однополярності, що вини-
кла після зникнення СРСР з політичної арени.

Аналіз досліджень. Окремі аспекти цього 
напряму наукових досліджень відобразились у робо-
тах вітчизняних науковців і зарубіжних дослідників. 
Серед робіт українських авторів необхідно від-
значити аналітичні праці М. Рижкова, С. Шергіна, 
С. Федуняка, С. Галаки, Ю. Седляр, Л. Чекаленко, 
І. Дудко, О. Потєхіна, І. Погорської, Г. Перепелиці, 
М. Капітоненка. Детермінуючі фактори формування 
основних вимірів американсько-китайської взаємо-
дії у контексті еволюції механізму міждержавних 
відносин представлені у роботах Зб. Бжезинського, 
Г. Кіссінджера, М. Фукса, К. Кала, Х. Брандса, 
М. Бота, Ф. Гайтіс.

Мета статті – проаналізувати еволюцію харак-
теру американсько-китайських взаємовідносин у 
контексті реалізації зовнішньополітичної стратегії 
адміністрації президента США Д. Трампа.

Виклад основного матеріалу. Процес згаданого 
зсуву має як економічний, так і військово-політич-
ний компоненти. Пріоритетність АТР у зовнішньо-
політичному фокусі адміністрації Б. Обами зазнала 
різкої критики під час президентської виборчої кам-
панії 2016 р. з боку кандидата від Республіканської 
партії Д. Трампа. Виборча президентська кампанія 
у США 2016 р. супроводжувлась численними скан-
далами та різкими заявами кандидата від республі-
канської партії Д. Трампа щодо необхідності зміни 
курсу як внутрішньої, так і зовнішньої політики.

Д. Трамп представив своє бачення зовнішньої 
політики США, виступаючи у м. Вашингтон з 
нагоди впевненої перемоги на первинних виборах 
відразу в п’яти штатах країни.

Основний претендент на висунення кандида-
том на посаду Президента США від республікан-
ців заявив у своїй програмній промові, що його 
головною метою буде реалізація принципу «Аме-
рика перш за все». Д. Трамп назвав зовнішню полі-
тику адміністрації діючого на той час президента 
США Б. Обами повною і тотальною катастрофою 
(Remarks of President Donald J. Trump, 2017).

Значна частина програмного виступу була присвя-
чена тому, що Д. Трамп назвав «слабкістю, безглуз-
дістю і розбродом» дії адміністрації Б. Обами, які, за 
його словами, він сподівається ліквідувати. Д. Трамп 
пообіцяв аудиторії, що зібралася у Вашингтоні, 
«очистити зовнішню політику США від іржі, яка її 
вкрила» (Remarks of President Donald J. Trump, 2017).

Наразі зовнішньополітична доктрина нової рес-
публіканської адміністрації перебуває у стані роз-
робки. Водночас сьогодні з огляду на практичний 
вимір дій адміністрації Президента США Д. Трампа 

на міжнародній арені можна простежити форму-
вання основних вимірів та меж втілення зовнішньо-
політичної стратегії.

20 січня 2017 р. новообраний Президент США 
Д. Трамп проголосив інавгураційну промову, з тек-
сту якої чітко викрасталізувався один з головних 
зовнішньополітичних пріоритетів – протиборство 
з ісламським тероризмом, зокрема Ісламською дер-
жавою, й міжнародним тероризмом в різноманіт-
них формах і виявах (Remarks of President Donald 
J. Trump, 2017).

Проте Президентом США Д. Трампом не була 
чітко окреслена модель протидії тероризму, яка б 
відрізнялася від дій на цьому шляху попередньої 
адміністрації. Тези, проголошені Д. Трампом у інав-
гураційній промові, втілилися у декларації “America 
First Foreign Policy” (America First Foreign Policy. 
The White House). У документі підкреслювалось: 
«Адміністрація Д. Трампа схильна до зовнішньої 
політики, орієнтованої на американські інтереси і 
американську національну безпеку» (America First 
Foreign Policy. The White House). Перемога над ІДІЛ 
та іншими радикальними ісламськими терористич-
ними групами проголошувалась у документі найви-
щим пріоритетом зовнішньої політики нової адмі-
ністрації (America First Foreign Policy. The White 
House).

Одним із векторів зовнішньополітичної стратегії 
США за президенства Д. Трампа, який може бути 
чітко визначеним, є відносини з КНР. Дії офіцій-
ного Пекіна у економічній сфері зазнали жорсткої 
критики з боку новообраного Президента ще під 
час виборчої кампанії. Модернізація зовнішньопо-
літичної риторики США викликала певне охоло-
дження американсько-китайських відносин. Ще до 
офіційного вступу на посаду Президента США дії 
Д. Трампа завдали чуттєвого удару щодо характеру 
взаємин у форматі Вашингтон – Пекін. 14 листопада 
2016 р. відбулася телефонна розмова новообраного 
Президента США Д. Трампа і лідера КНР Сі Цзінь-
піна. Сторони обговорили розвиток відносин між 
Пекіном і Вашингтоном. За словами лідера КНР Сі 
Цзіньпіна, їх безупинний поступальний розвиток 
протягом майже 40 років пішов на користь амери-
канському і китайському народам. «Факти свід-
чать про те, що співпраця є єдиним правильним 
вибором щодо розвитку відносин КНР і США», – 
заявив голова КНР. Новообраний Президент США 
Д. Трамп погодився поважати політику «одного 
Китаю» (Landler, Forsythe, 2017).

Однак 2 грудня 2016 р. Президент США Д. Трамп 
вперше за кілька десятиліть безпосередньо погово-
рив з лідером Тайваню Цай Інвень, чим порушив 
дипломатичні домовленості з Китаєм.
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Отже, це був перший офіційний контакт між 
представниками адміністрації Тайваню і Президен-
том США з 1979 р.

Міністерство закордонних справ КНР заявило, 
що направило Д. Трампу офіційний протест у 
зв’язку з телефонною розмовою, яка відбулася 
між новообраним американським Президентом та 
керівником Тайваню Цай Інвень. Пекін закликав 
США «ретельно і належним чином ставитися до 
тайваньського питання, щоб уникнути непотрібних 
ускладнень в американсько-китайських відноси-
нах» (Официальный представитель МИД КНР Гэн 
Шуан)

Після 1979 року жоден лідер США, включаючи 
тих, що ще не вступили на посаду обраних прези-
дентів, ні разу не вступав у прямі контакти з керів-
никами Тайваню, уникаючи негативних наслідків 
для відносин з Пекіном. Однак Д. Трамп не тільки 
порушив це наявне протягом десятиріч мовчазне 
табу, якого неухильно дотримувалися як демокра-
тичні, так і республіканські адміністрації, але і не 
став приховувати факт своєї бесіди з Цай Інвень, 
двічі прокоментувавши її в Twitter.

Крім того, його записи ще більше загострили 
ситуацію. По-перше, в своїх коментарях Д. Трамп 
називає Цай Інвень президентом Тайваню (в Пекіні 
вважають таке визначення неприйнятним, вико-
ристовуючи формулювання «регіональний лідер 
Тайваню»). По-друге, обраний Президент США 
парирує звинувачення в тому, що він не повинен 
був говорити з Цай Інвень, дивуючись, чому цього 
не можна робити, якщо США постачають зброю 
Тайваню. «Цікаво: США продають Тайваню вій-
ськову техніку на мільярди доларів, а я не повинен 
приймати вітальний дзвінок», – написав у Twitter 
Д. Трамп (Landler, Forsythe, 2017).

В інтерв’ю телеканалу Fox News Президент 
США зазначив, що не вважає себе зв’язаним прин-
ципом «одного Китаю» (Bohan, Brunnstrom).

Президент США Д. Трамп 16 березня 2018 р. 
підписав раніше прийнятий Конгресом Закон «Про 
поїздки на Тайвань» (Trump approves official travel 
to Taiwan, 2018), який дозволяє відновити офіційні 
контакти між американською владою та адміні-
страцією Тайваню. Згідно з текстом документа 
офіційним особам США всіх рівнів тепер дозволя-
ється здійснювати поїздки до Тайваню для зустрічі 
зі своїми колегами, яких також будуть приймати у 
Вашингтоні на взаємних умовах. Нові правила, 
зокрема, стосуються Держдепартаменту, Міністер-
ства оборони та інших відомств.

Легалізація відвідування Тайваню представ-
никами американських політичних кіл викликала 
вкрай гостру реакцію з боку керівництва КНР. Мініс-

терство оборони КНР висловило рішучий протест у 
зв’язку з прийняттям закону про зміцнення співпраці 
США і Тайваню. «Китайські збройні сили рішуче 
виступають проти американського Закону «Про 
поїздки на Тайвань». Тайвань є частиною Китаю, і 
питання Тайваню відноситься до внутрішніх справ 
КНР», — зазначалось у повідомленні прес-служби 
МО КНР (Міноборони Китаю розцінило закон 
США про тісну дружбу з Тайванем як втручання, 
2018). Інформаційне агентство «Сіньхуа» оприлюд-
нило звернення офіційного Пекіну до адміністрації 
Тайваню, в якому влада КНР публічно попередила 
тайванську сторону про неприємності, якщо вона і 
далі буде покладатися на іноземну підтримку (Пекін 
попередив Тайбей про можливі неприємності за 
подальші зв’язки із США, 2018).

Однією з детермінант американсько-китайських 
відносин є позиція США щодо ролі КНР у врегулю-
ванні північнокорейської проблеми.

Президент США Д. Трамп заявив в інтерв’ю 
Financial Times, що в ході майбутніх переговорів з 
головою КНР Сі Цзіньпіном він має намір домага-
тися жорсткого підходу Пекіна до ракетно-ядерної 
проблеми КНДР [9]. «У Китаю є можливості відчут-
ного впливу на Північну Корею. І Китай може при-
йняти рішення надати нам допомогу з Північною 
Кореєю або рішення не надавати її. Якщо Китай 
погодиться, це буде дуже добре для нього самого, 
якщо ні – добре нікому не буде», – зазначив Прези-
дент США (Donald Trump: Without Twitter, I would 
not be here, 2017).

6–7 квітня 2017р. у США (штат Флорида) відбулася 
одна з найважливіших зустрічей Президента США 
Д. Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном (дводенний 
саміт). Зустріч мала на меті узгодити, наскільки це є 
можливим, позиції сторін з питань торгово-економіч-
них взаємовідносин, ситуації щодо ядерної програми 
КНДР і низки регіональних безпекових питань. За 
повідомленням ЗМІ КНР, обидві сторони вважа-
ють саміт успішним (США и Китай назвали встречу 
Трампа и Си Цзиньпина полезной, 2017)

Отже, для 45-го Президента США порядок ден-
ний у взаємовідносинах з КНР визначається здат-
ністю прагматичного поєднання політичних і еконо-
мічних інтересів за умови уникнення охолодження 
чи різкого загострення відносин з Китаєм.

Водночас з огляду на економічний складник 
сучасних міжнародних відносин і на надзвичайну 
важливість проблеми економічного зростання 
у посткризовій Америці для Президента США 
Д. Трампа характер і динаміка економічних відно-
син між США та КНР є наріжним каменем критич-
ної риторики з боку сучасної американської адміні-
страції.
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Необхідно зазначити, що ще на початку 2018 р. 
адміністрація Д. Трампа розглядала відповідні тор-
гові дії проти Пекіна через передбачуване пору-
шення американських прав на інтелектуальну влас-
ність.

Президент США Д. Трамп в інтерв’ю Reuters 
17 січня 2018 р. заявив, що не виключає торгової 
війни з Китаєм. Американський лідер сподівається, 
що торгової війни з Пекіном вдасться уникнути, 
«але якщо вона буде, то так тому і бути» (Exclusive: 
Trump considers big ‘fine’ over China intellectual 
property theft, 2018).

В інтерв’ю агентству Д. Трамп і його економіч-
ний радник Г. Кон відзначили, що Китай змусив аме-
риканські компанії передавати свою інтелектуальну 
власність як вартість ведення бізнесу, тому збиток 
від цього дуже високий (Exclusive: Trump considers 
big ‘fine’ over China intellectual property theft, 2018).

Нагадаємо, що ще у серпні 2017 р. США почали 
розслідування проти китайського уряду щодо пору-
шень прав інтелектуальної власності. Реакцією 
на дії КНР щодо прав інтелектуцальної власності, 
зокрема крадіжку технологій за допомогою кібера-
так і запозичення технологій шляхом доступу іно-
земних компаній на китайський ринок, стало запро-
вадження мита на імпорт товарів з Китаю загальною 
вартістю 60 млрд доларів, а також обмеження китай-
ських інвестицій до США. Меморандум, підписа-
ний Президентом США 21 березня 2018 р. мав пока-
зову назву «Про боротьбу з економічною агресією 
Китаю» (Трамп подписал меморандум о торговых 
мерах в отношении Китая, 2018).

Характеризуючи стан відносин між США та 
КНР в економічній сфері, Президент США підкрес-
лив, що дисбаланс у торгівлі є найбільшим в історії 
будь-якої країни, що позбавляє американців робочих 
місць (Trump orders huge tariffs on China, 2018).

З 2 квітня 2018 р. Китай підвищив мита на 
128 товарів зі США у відповідь на рішення Вашинг-
тона щодо мит на алюміній і сталь із Китаю. Так, 
фрукти і вироблені з них продукти відтепер обкла-
даються 15% митом, а американська свинина та про-
дукція з неї – 25% (Китай підвищив мита на амери-
канські фрукти і свинину, 2018).

Відповідно 4 квітня 2018 р. очільник Білого дому 
заявив, що торговельний дефіцит країни становить 
500 млрд доларів, а крадіжка інтелектуальної влас-
ності – 300 млрд доларів, зазначивши, що США вже 
давно програли Китаю торговельну війну (США 
давно програли «торгову війну» Китаю: Дональд 
Трамп, 2018). А вже 5 квітня пригрозив Китаю 
додатковими митами на товари вартістю 100 мільяр-
дів доларів. Відповідне доручення він дав торго-
вельному представнику США Р. Лайтхайзеру, який 

має розглянути таку можливість. До цих заходів 
Д. Трамп хоче вдатися через несправедливі відпо-
відні заходи Китаю. «Замість того, щоб визнати свою 
помилку, Китай вирішив нашкодити нашим ферме-
рам та промисловим підприємствам», – зазначив 
Д. Трамп (Trade dispute escalates as Trump threatens 
$100 billion more in China tariffs, 2018).

У цьому протистоянні в економічній площині 
між США та КНР свою детермінуючу роль відіграє 
й російський чинник, що є свідченням продовження 
геополітичної «гри» у трикутнику Вашингтон – 
Пекін – Москва. Так, 4–5 квітня 2018 р. відбувалася 
VII Московська конференція з питань міжнародної 
безпеки. Показовим є те, що новий Мінінстр обо-
рони КНР Вей Фенхе здійснив свій перший закор-
донний візит саме до РФ. Підкресливши, що його 
візит був погоджений безпосередньо з лідером КНР 
Сі Цзіньпіном, Вей Фенхе відзначив, що прибув 
до Росії з двома важливими посланнями. «Відвід-
уючи Росію як новий Міністр оборони Китаю, мені 
хотілося б продемонструвати всьому світу високий 
рівень наших двосторонніх відносин і непорушну 
прихильність до ідеї розвитку стратегічного співро-
бітництва між збройними силами наших країн», – 
заявив Вей Фенхе на зустрічі з Міністром оборони 
РФ С. Шойгу.

«По-друге, щоб підтримати російську сторону в 
організації Московської міжнародної конференції, 
китайська сторона прибула, щоб продемонструвати 
американцям тісні зв’язки між збройними силами 
Росії і Китаю, особливо в ситуації, що зараз скла-
лася. Ми прибули підтримати вас», – підкреслив він 
(Chinese Defense Minister Says China will ‘Support’ 
Russia Against America, 2018).

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можна констатувати, що зсув центру світової полі-
тики і світової економіки з Євроатлантичної зони до 
Азійсько-тихоокеанського регіону став загальновиз-
наним явищем початку XXI ст. Для США АТР – це 
регіон, де перебувають одні з найвідданіших союз-
ників США і послідовники американських демокра-
тичних ідей, але водночас і найсильніший конкурент 
економічної могутності Америки.

Сьогодні саме в цьому регіоні США стикаються 
з новими зовнішньополітичними проблемами, сер-
йозність яких полягає не тільки у виклику Китаю 
регіональному впливу США, а й, що видається ще 
серйознішим, у відсутності в політичних колах, 
зовнішньополітичному співтоваристві і громад-
ській думці США єдиної позиції щодо Китаю. У 
матеріалах ЗМІ та на сторінках аналітичних видань 
викладаються як заспокійливі, так і алармістські 
твердження. На початку XXI ст. Вашингтон стоїть 
на роздоріжжі в своїй тихоокеанської політиці, що  
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загалом не властиво традиціям американської 
зовнішньополітичної стратегії. Час від часу 
Вашингтон посилює антикитайську риторику, яка, 
щоправда, рідко підкріплюється відповідними 
діями.

Можна припустити розвиток подій за таким 
сценарієм. По-перше, відсутність єдності, дуалізм 
китайської політики Вашингтона може тривати 
невизначено довго внаслідок суперечливого харак-
теру американсько-китайських відносин. Сучасний 
стан відносин між США і Китаєм сильно відрізня-
ється від радянсько-американського суперництва 
часів «холодної війни», для якого була характерна 
гонка озброєнь і глобальне протистояння.

Однак є підстави вважати, що така дуалістич-
ність може зникнути під впливом вагомих обставин.

Це може статися внаслідок подальшого усклад-
нення економічної ситуації в США, що змусить 
Вашингтон вживати протекціоністських заходів 
щодо китайського імпорту. Не можна виключати і 
можливість загострення внутрішніх соціальних і 
етнічних проблем в Китаї, здатних спонукати керівні 
кола Китаю вдатися до жорстких кроків на міжна-
родній арені з метою мобілізації великодержавних та 
націоналістичних настроїв. Безумовно, в разі агре-
сивних дій Китаю щодо сусідів позиція США стане 
більш консолідованою і послідовною. Так, напри-
клад, це станеться у разі спроби Пекіна реалізувати 
силовий сценарій возз’єднання з Тайванем або у разі 
вирішення територіальних суперечок у Південно-
Китайському і Східно-Китайському морях.

Однак сучасний стан американсько-китайських 
відносин дає підстави сподіватися, що найближчим 
часом Вашингтон уникатиме загострень відносин з 
Китаєм.

Імовірно, США не будуть реагувати на зрос-
тання військового потенціалу Китаю і вступати з 
ним в гонку озброєнь. Навіть якщо ядерний потен-
ціал КНР зрівняється з американським, США все 
одно будуть здатні стримувати або нейтралізувати 
китайську ядерну загрозу. Що стосується звичайних 

озброєнь, то вони не несуть особливої загрози для 
США, захищених Тихим океаном.

США будуть цілеспрямовано оточувати Китай, 
якщо не системою військових угод, то угодами на 
основі двостороннього і багатостороннього співробіт-
ництва. У сусідніх з Китаєм державах обговорюється 
проект створення дуги безпеки, яка простягнеться від 
Кореї через Японію, Філіппіни до Австралії.

Про плани оточення Китаю свідчить розши-
рення військового співробітництва США з Індією 
і В’єтнамом, налагодження контактів з М’янмою 
після багатьох років категоричного її невизнання. Ця 
теза підтверджується і створенням єдиного коман-
дування американськими військово-морськими 
силами в Індійському і Тихому океанах.

Досить прогнозовано, що Китай буде уникати 
глобального суперництва з США, водночас наполе-
гливо витісняючи США з АТР.

Такі перспективи викликають занепокоєння у 
сусідів Китаю, які пильно спостерігають за дина-
мікою американсько-китайських відносин. У разі 
ослаблення позицій США сусіди Китаю будуть 
змушені шукати його заступництва. Перед США 
постане проблема союзників.

Наразі обговорювані в США потенційні варіанти 
розвитку подій в АТР «залишають за дужками» 
Росію. Слід визнати, що вплив і присутність Росії в 
тихоокеанському регіоні зараз дійсно на вкрай низь-
кому рівні. Сьогодні, коли головними факторами 
впливу є військовий потенціал, темпи економічного 
зростання, здатність до інвестицій і глобальної еко-
номічної експансії, Росія не є серйозним регіональ-
ним гравцем. Навіть російський ядерний потенціал 
втрачає своє колишнє значення, оскільки скоро 
Китай зрівняє свій ядерний потенціал з Росією.

Стратегія США в АТР, як і раніше, полягатиме 
в тому, щоб забезпечити собі всебічну залученість і 
лідерство в усіх регіональних процесах. Підставою 
для таких претензій будуть угруповання власних 
збройних сил в регіоні і двосторонні воєнно-полі-
тичні союзи (насамперед, з Японією).
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