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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 
ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Постановка проблеми. Україна та Сполучені Шта-
ти Америки (далі – США) досить непросто і довго бу-
дували дружні відносини, і процес на сьогодні ще не-
завершений. Взаєморозуміння та співпраця в окремих 
сферах є доволі умовними через географічне положен-
ня обох країн, відмінні культуру й історію, зовнішні 
впливи, внутрішню політику, розрив у рівні розвит-
ку тощо. Однак, Україна є стратегічно важливою для 
США щодо відносин із Росією, що зумовлює необхід-
ність налагодження дипломатичних і позитивних від-
носин між державами. Для України США також ма-
ють неабияке значення у плані фінансової допомоги, 
захисту на міжнародній арені, розвитку різноманітних 
сфер діяльності. Співпрацю між країнами підтримує і 
наявність української діаспори у США. 

Питання співробітництва двох країн (США й Укра-
їни – В. Ж.) є актуальним, адже воно ще комплексно 
не досліджувалося. Багато праць присвячено внутріш-
ній і зовнішній політиці США, України, їхній історії, 
однак відносини двох держав на сьогодні залишають-
ся маловивченими, хоча інтерес до них значно зріс у 
зв’язку з військовими діями на Сході України. 

У статті досліджуються сучасні публікації у пресі, 
міжнародні договори, меморандуми, угоди, заяви полі-
тичних лідерів, думки експертів і журналістів, що дало 
змогу максимально комплексно розглянути сфери та пер-
спективи сучасного співробітництва України та США.

Аналіз останніх досліджень. Задля аналізу дослі-
джуваного питання ми використовували статті у пресі, 
опиралися на висловлювання відомих політиків, екс-
пертів і науковців як українських, так і закордонних. 
Серед досліджень українських науковців слід зазначи-
ти праці: А. Годлюк [2], Л. Журавльової [3], Д. Лакі-
шика [7], Ю. Костенка [6], А. Потіхи [15], О. Матвєєвої 
[8], Г. Мернікова [10], О. Моцика [11], І. Погорєлової 
[14], М. Пашкова [16] та інших. Серед досліджень за-
кордонних дослідників важливими є праці Зб. Бжезін-
ського [1]. Нами також була проаналізована договір-
но-правова база відносин між Україною та США. 

Мета статті – здійснити аналіз співробітництва 
України та США в торговельно-економічній, науко-
во-технічній, культурно-гуманітарній, військовій 
сферах, а також вивчити питання подальшої співпраці 
двох держав.

Поставлена мета передбачає вирішення таких за-
вдань: 

1. Виявити сфери двосторонніх відносин упродовж 
2001–2017 рр.

2. Виокремити здобутки та недоліки двосторонніх 
відносин.

3. Розглянути американсько-українські відносини 
й окреслити перспективи їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Підтримка та розви-
ток партнерських відносин із США є одним із основних 

завдань зовнішньої політики України, зокрема це під-
тверджує значне розширення договірно-правової бази 
між двома країнами: укладено вже близько 143 між-
народно-правових документів. Співпраця зі Сполуче-
ними Штатами забезпечує Україні не лише надійний 
захист на міжнародній арені, але й сприяє розвитку та 
впровадженню реформ, зміцненню обороноздатності, 
енергетичній безпеці. 

Значну роль у розвитку позитивних відносин віді-
грають також офіційні візити українських законодав-
ців до США, візити американських послів і Президен-
та, укладання угод, переговори та співробітництво в 
різних сферах життя обох країн. 

Підтриманню тісного зв’язку між Україною та Спо-
лученими Штатами Америки сприяє також значна 
частка української громади на території США – це по-
над 900 тисяч американців українського походження 
(в американських україномовних виданнях зазнача-
ється ще більша кількість – 2 млн. українців – В. Ж.). 
Українській державі важливо підтримувати зв’язок з 
українською громадою, сприяти забезпеченню її куль-
турних потреб, гідних умов проживання для дітей 
з України, які були усиновлені громадянами США, 
сприяти встановленню безвізового режиму між краї-
нами. 

Значну увагу Конгресу США привернули спро-
би корінних змін в Україні – це і події на Майдані, і 
обрання нового уряду, і проведення необхідних ре-
форм. Окупація Криму, агресія на сході нашої держа-
ви та небажання Росії дотримуватися міжнародних 
угод викликали значне обурення з боку США та пал-
ку підтримку української політики. З лютого 2014 р. 
в Конгресі було схвалено 12 законів, які стосуються 
підтримки України в такий складний час. Серед них 
«Підтримка суверенітету, територіальної цілісності, 
демократії та економічної стабільності в Україні», «За-
кордонне мовлення Сполучених Штатів в Україні та 
сусідніх регіонах», «Підтримка української свободи» 
тощо. На сьогодні триває підтримка України Конгре-
сом і у фінансовій, і у військовій сфері. 

Отже, співробітництво між США й Україною роз-
вивається, політичні відносини базуються на взаємній 
довірі та розвитку. Сполучені Штати відіграють роль 
суворого наставника: своєю допомогою і вимогами до 
українського уряду вони спрямовують країну до про-
гресу, впровадження необхідних реформ, усвідомлен-
ня свого місця та значення на політичній арені. 

Для економіки України дуже важливими є ка-
піталовкладення США та їх підтримка. Показовим 
прикладом є той факт, що 2016 р. до економіки нашої 
країни було залучено 709,7 млн. дол. американських 
інвестицій.

Вагому роль у співпраці обох країн відіграє Генера-
лізована система преференцій (далі – GSP) США, що 
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була заснована 1976 р. За оцінками експертів, у межах 
GSP Україна щорічно експортувала до США товарів 
на суму 70–200 млн. дол. З 1 серпня 2013 р. GSP при-
пинала дію в Україні. Так тривало два роки, аж доки 
29 червня 2015 р. Президент США Барак Обама під-
писав ухвалений Конгресом Закон «Про розширення 
торгових преференцій» (Trade Preferences Extension 
Act 2015). Отже, дія Генералізованої системи префе-
ренцій на сьогодні відновлена до кінця 2017 р., що дає 
Україні можливість безмитно ввозити до США понад 
3 800 видів товарів.

Міністерство торгівлі США розробило також про-
граму бізнес-стажувань під назвою SABIT (Special 
American Business Internship Training Program). Вона 
була спроектована 1990 р. для допомоги підприєм-
цям і державним службовцям пострадянських країн 
та надає можливість обміну професійним досвідом, 
стажувань, підвищення кваліфікації бізнесменів, під-
приємців та економістів, а також сприяє реалізації 
економічних реформ. 

Отже, торговельно-економічне співробітництво 
між США й Україною є досить продуктивним, адже 
обом країнам є що запропонувати одна одній. Сполуче-
ні Штати Америки як провідна держава світу можуть 
надати Україні всі можливості для вияву її потенціа-
лу, вона ж, зі свого боку, має значні ресурси та мож-
ливості для експорту цінних продуктів, що є вигідним 
варіантом для США.

У сфері науки і технологій уряди України та США 
на сьогодні керуються укладеною 4 грудня 2006 р. 
двосторонньою міжурядовою Угодою про співробітни-
цтво у сфері науки і технологій, метою якої є розши-
рення стосунків між науково-технічною громадські-
стю обох країн, а також сприяння науково-технічному 
співробітництву в мирних цілях у галузях, що станов-
лять взаємний інтерес і вигоду. Головними цілями 
такого співробітництва є забезпечення можливостей 
обміну думками, інформацією, досвідом і методикою, 
а також співпраця в наукових та технологічних проек-
тах, що становлять взаємний інтерес [19].

Оскільки Україна 1994 р. приєдналася до угод і 
здійснила ядерне роззброєння, США продовжують на-
давати допомогу Україні. Основною метою є переква-
ліфікація науковців, які раніше були задіяні у програ-
мах створення зброї масового знищення (далі – ЗМЗ). 
За американські кошти також здійснюються певні 
програми, які допомагають переспрямувати діяль-
ність усіх, хто працював для реалізації проектів ЗМЗ, 
у цивільну сферу. 

Розвивається співробітництво України та США й 
у сфері космічного простору. Правовою основою для 
нього є міжурядова Угода про співробітництво у сфе-
рі мирного дослідження космічного простору, яка 
була підписана 31 березня 2008 р. [20]. Прикладом 
результативної співпраці двох держав також є про-
ект Antares, у межах якого Державне конструктор-
ське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля з компанією 
Orbital Sciences Corporation здійснили розробку нового 
космічного ракетного комплексу Antares на базі раке-
ти-носія «Маяк». Протягом 2013–2014 рр. було вико-
нано чотири успішних пуски зазначених ракет. 

Отже, науково-технічна співпраця між Україною і 
США існує та розвивається. Завдяки налагодженому 

співробітництву українські вчені мають можливість 
навчатися, отримують гранти від Америки та беруть 
участь у міжнародних конференціях, чим започатко-
вують новий, продуктивний науково-технічний етап в 
існуванні незалежної України. 

Військове співробітництво із США дає можливість 
українській армії досягнути західних стандартів, удо-
сконалити власну техніку й отримати визнання у світі. 
Найважливішим елементом такого співробітництва є 
спільні навчання. Зокрема, 2015 р. на Яворівському 
полігоні проходили українсько-американські навчан-
ня під керівництвом десантників США в межах місії 
«Безстрашний гвардієць – 2015», що тривали півроку 
та складалися з трьох етапів. За цей час американські 
фахівці підготували приблизно 900 військовослужбов-
ців Національної гвардії, спецпідрозділів і військо-
вих частин. Того ж року відбулися українсько-аме-
риканські командно-штабні навчання із військами 
«Репід Трайдент – 2015». У них взяли участь понад  
1 800 військовослужбовців із 18 країн світу. Метою 
«Репід Трайдент – 2015» була підготовка військових 
до ведення оборонних операцій з урахуванням вже іс-
нуючого українського досвіду ведення анитерористич-
них операцій (далі – АТО) [18]. 

Також 2015 р. відбулися спільні військові навчання 
України та США на Чорному морі, які тривали два дні. 
У навчаннях взяли участь американський ракетний 
есмінець USS Ross і флагман військово-морських сил 
України фрегат «Гетьман Сагайдачний». Метою участі 
України в навчаннях було довести союзникам в Органі-
зації Північноатлантичного договору (далі – НАТО) та 
регіональним партнерам США готовність працювати в 
тісному контакті з ними для підвищення морської без-
пеки і стабільності в регіоні [17]. Вже 2016 р. амери-
кансько-українські навчання знову активно проходи-
ли в Одесі, північно-західній частині Чорного моря та в 
Миколаївській області згідно з програмою Sea Breeze – 
2016. 

Зважаючи на таку плідну співпрацю у 2015 р., 
8 вересня 2016 р. в Лондоні глави оборонних відомств 
України та США підписали «Концепцію розвитку 
партнерства між Міністерством оборони України та 
Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки» 
на п’ятирічний період, що допоможе зміцнити оборо-
ноздатність нашої держави, осучаснити Збройні Сили 
України та покращити співробітництво в галузі обо-
ронних технологій. «Це нова сторінка в історії укра-
їнсько-американських відносин і писати її ми будемо 
разом», – підкреслив Міністр оборони США Ештон 
Картер [12].

Наприкінці 2016 р. Сполучені Штати надали Укра-
їні 335 млн. доларів безпекової допомоги для підси-
лення обороноздатності. Кошти надавалися за трьома 
ключовими напрямами: проведення військових нав-
чань; передача військової техніки; військові радники.

Також 2016 р. розпочав роботу Багатонаціональ-
ний об’єднаний комітет із питань військового спів-
робітництва та оборонного реформування, до складу 
якого увійшли представники США, Канади, Литви та 
Великобританії, які оцінюють військові потреби Укра-
їни та визначають пріоритетні напрями співпраці у 
сфері підготовки військових кадрів, надання військо-
вого обладнання та дорадчих ініціатив.
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Отже, військове співробітництво між двома держа-
вами є досить продуктивним, особливо для України, 
яка освоює нові технології та прагне відповідати стан-
дартам НАТО. Співпраця України та США є надійним 
показником взаємної симпатії та бажання об’єднатись 
заради розвитку. 

Культурно-гуманітарне співробітництво посідає 
важливе місце у взаємодії та взаєморозумінні двох 
країн, воно демонструє повагу до культур одне одного 
та дозволяє широкій громадськості дізнатися більше 
про історію, традиції та мистецтво таких різних, але 
дружніх держав. 

Існує певна договірно-правова база, якою закріплю-
ється взаємодія України та США, зокрема чотири уго-
ди, серед яких: Угода між Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техні-
ко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 р.; 
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених 
Штатів Америки про охорону і збереження культур-
ної спадщини від 12 березня 1994 р. [2]; Меморандум 
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки щодо основних напрямів 
та цілей програми допомоги з боку Агентства США з 
міжнародного розвитку [9]; Міжвідомчий Договір від 
29 березня 2005 р. про співробітництво між Держав-
ним комітетом архівів України та Меморіальним музе-
єм Голокосту Сполучених Штатів Америки.

Варто зазначити, що величезну роль у співпраці 
обох країн відіграє українська громада, яка активно 
поширює та береже рідну культуру, звичаї та тради-
ції. Вона організовує численні культурні заходи, кон-
церти, гуманітарну допомогу для України. Особливо 
активними є організації української громади, а саме: 
Український Конгресовий Комітет Америки; Україн-
ська Федерація Америки; Фундація «США – Украї-
на», Українсько-Американська координаційна рада, 
Вашингтонська група, Союз українок Америки, укра-
їнські товариства юристів, інженерів та лікарів Амери-
ки, молодіжні організації Спілка Української Молоді 
(далі – СУМ) та ПЛАСТ; організації «Нова українська 
хвиля», «Разом», United Help Ukraine, US Ukrainian 
Activist; Український освітньо-культурний центр; На-
укове товариство імені Тараса Шевченка; Українська 
вільна академія наук; Український народний дім; Злу-
чений Український Американський Допомоговий Ко-
мітет; Фонд Допомоги дітям Чорнобиля; Український 
інститут Америки та багато інших.

Отже, культурно-гуманітарне співробітництво між 
Україною та США є досить налагодженим і активним, зо-
крема завдяки українській громаді у Сполучених Штатах 
Америки, яка підтримує зв’язки зі всім, що стосується 
України. США забезпечують українцям, які стали їх гро-
мадянами, такий же захист і права, як і американцям, 
всебічно підтримують збереження української культури. 

Перспективи співробітництва України та США. 
Україна та США мають великі можливості та безліч 
перспектив для подальшої співпраці в політичній, 
економічній, військовій та інших галузях. Крім того, 
можна сказати, що сьогодні Україна потребує підтрим-
ки Сполучених Штатів у боротьбі з агресором, який 
провокує та підтримує конфлікти на сході держави. 

Однак цілком несподіваною для України та всьо-
го світового товариства стала перемога на президент-

ських виборах бізнесмена-мільярдера Д. Трампа, що 
поставило під загрозу налагоджену співпрацю між дво-
ма державами. Адже відомо, що, будучи кандидатом 
у президенти США від Республіканської партії, До-
нальд Трамп однозначно висловлював своє ставлення 
до України та ситуації з Росією. Він навіть заявив, що 
цілком готовий розглянути визнання Криму частиною 
Росії, а також зняти санкції щодо Російської Федерації 
в разі, якщо буде обраним на пост глави держави.

Після приходу до влади Д. Трампа відбулися деякі 
зміни в політиці США згідно з виборчим гаслом обраного 
президента – «Америка перш за все». Указ Трампа про 
«екстремальний відбір» мігрантів продовжують активно 
обговорювати й обурюватись ним як у всьому світі, так і 
в Україні. Дія указу полягає в повній забороні в’їзду до 
США на 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, 
Сирії, Сомалі та Судану, документ забороняє на невизна-
чений строк прийом біженців із Сирії, а також припиняє 
прийом біженців з інших країн на 120 днів. Це призвело 
до маси незручностей, деяким авіакомпаніям навіть до-
велося переглянути склад працівників, які обслуговують 
рейси у США, і зняти з рейсів пілотів і бортпровідників 
із громадянством згаданих країн. Зазначений документ 
частково стосується і громадян України – вони не мати-
муть змоги подати документи й отримати статус біжен-
ців у Сполучених Штатах.

Ще однією прикрістю для України є те, що указ 
Д. Трампа скасував програму Visa Interview Waiver 
Program, яка давала можливість під час повторного 
оформлення візи для туристів і бізнесменів не про-
ходити співбесіду. Через згадані зміни особиста при-
сутність, тяганина з документами та довгі співбесіди 
знову стануть реальністю для багатьох українських 
мандрівників та бізнесменів. 

Є проблема і з отриманням американських робо-
чих віз. «Ми хочемо виробляти речі в Америці і ми 
хочемо використовувати працю американських робіт-
ників», – заявив Трамп. Тепер трудовим мігрантам з 
України значно важче отримати візу: кількість відмов 
у видачі американських віз зросла за останній рік при-
близно на 40%. 

Як вважають українські експерти, негативні наслід-
ки матиме також указ президента Сполучених Штатів 
про заборону чиновникам лобіювати у США інтереси 
іноземних урядів і п’ятирічну заборону на інші види 
лобіювання. Для України це означає ослаблення впли-
ву, хоча, звісно, залишаються ще неофіційні контакти. 

Вплине політика новообраного президента США 
й на економічне життя України. Національний Банк 
України вже оприлюднив інфляційний звіт, в якому 
зазначено: «У зовнішньому середовищі основну неви-
значеність генерує політика новообраного президен-
та США Д. Трампа. Більш різкі фіскальні стимули у 
США можуть призвести до збільшення попиту на си-
ровинні товари у світі. Це позначиться на експортних 
надходженнях в Україну і курсовій динаміці гривні 
та матиме прямий вплив на споживчу інфляцію через 
зміну цін на сировину й імпортовані товари» [5]. Існує 
також величезний ризик «відтоку» українських інвес-
торів до США, де безпечніше вкладати гроші в різно-
манітні проекти.

Експерти не дійшли однозначного висновку щодо 
прогнозу подальшого співробітництва України та 
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США. Зовнішня політика Трампа, імовірніше, поста-
вить явний акцент на національних інтересах США, а 
також спричинить відмову від занадто витратних зо-
бов’язань США перед партнерами і союзниками, а зна-
чить, і перед Україною. 

Українські політики мають різні погляди на те, як 
саме вплине прихід Д. Трампа на відносини США та 
України. Наприклад, І. Климпуш-Цинцадзе вважає, 
що потрібно якнайшвидше пояснити новому керів-
ництву Сполучених Штатів важливість підтримки та-
кого стратегічного об’єкта, як Україна, та необхідність 
стримування Росії як країни-агресора, адже якщо зво-
лікати, можуть виникнути труднощі у взаєморозумін-
ні обох держав [10]. Посол України у США В. Чалий 
висловлює іншу, доволі оптимістичну думку, ствер-
джуючи, що Україна була і залишиться у пріоритетах 
США, адже передача влади «з рук у руки» потребує 
тривалого часу, формування нових пріоритетів і ситуа-
ція, яка склалася, є досить динамічною та змінювати-
меться ще не раз.

Надію на співробітництво США й України висло-
вив і екс-президент Сполучених Штатів Барак Обама, 
який зазначив, що якою б не була особиста позиція 
Трампа, одноосібно він не в праві вирішувати: у своїх 
діях президент опирається на підтримку військових, 
дипломатів, американського та світового суспільства, 
тому кардинальних змін у ставленні США до України 
не відбудеться. 

Варто зазначити, що деякі політики налаштовані 
дуже позитивно щодо перспектив подальшої співпра-
ці України та США, навіть незважаючи на різку змі-
ну правління. Наприклад, Н. Гінгріч зазначив, що 
Дональд Трамп, наважившись на підтримку України, 
візьметься до рішучих заходів – зокрема, постачатиме 
зброю для АТО. 

Оптимістичні прогнози звучать і від українських 
політичних експертів, які впевнені, що американський 
уряд не зможе відмовитися від підтримки територіаль-
ної цілісності та суверенітету України. Зокрема спів-
директор програм зовнішньої політики та міжнародної 
безпеки Центру імені О. Разумкова М. Пашков зазна-
чив: «Є передвиборні технології, а є офіційна політи-
ка. Так, у відносинах Києва й Вашингтона буде менш 
комфортна ситуація і, можливо, більш проблемна, ніж 
була б із Клінтон. Не виключено, що нам доведеться 
шукати ходи, механізми налагодження відносин, але 
це не союз із Російською Федерацією. Просто Клінтон 
була більш прогнозована й зрозуміла для України. На-
вряд чи будуть кардинальні зміни та сюрпризи» [16]. 

Висновки. Отже, зробити однозначний прогноз по-
дальшої співпраці України та США неможливо, однак 
перспективи є. Підтримка України – це стратегічний 
пріоритет США, який підтримали і демократи, і респу-
бліканці, а зміна глави держави навряд чи змусить пе-
реглянути свою позицію весь Конгрес. Сьогодні голов-
ним завданням для України є налагодження зв’язків 
із новим керівництвом Сполучених Штатів та пошук 
зворотного зв’язку з їхнього боку, Україна мая доне-
сти всю значущість ситуації та знайти спільний напря-
мок діяльності. Цілком можливо, що прихід Дональда 
Трампа не означає погіршення співробітництва Украї-
ни та США, а навпаки, відкриває нові можливості для 
подальшої співпраці та налагодження зв’язків.

Співробітництво між США та Україною заснова-
не на взаємній довірі та базується на доволі об’ємній 
нормативно-правовій базі. Сполучені Штати своєю фі-
нансовою допомогою та вимогами до українського уря-
ду провокують ряд реформ та необхідних країні про-
гресивних змін, що призводить до розширення сфер 
співпраці між двома державами.

Перспективи співробітництва між Україною та 
Сполученими Штатами Америки неоднозначні через 
зміну правління у США, однак підтримка України – 
це стратегічний пріоритет США, який вони не стануть 
змінювати. Основним завданням для України в зазна-
ченому процесі є налагодження контакту з новим ке-
рівництвом Сполучених Штатів та розширення сфер 
співробітництва обох країн. 
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Анотація

Жигайло В. М. Сучасний стан та перспективи співро-
бітництва України та США. – Стаття.

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану й 
перспектив співробітництва України та США, яке є од-
ним із ключових пріоритетів зовнішньої політики нашої 
країни. Здійснено аналіз політичних відносин, співробіт-
ництва в торговельно-економічній, науково-технічній, 
культурно-гуманітарній, військовій сферах, а також ви-
вчено питання подальшої співпраці України та Сполуче-
них Штатів Америки. У статті розглянуто налагодження 
дипломатичних і партнерських відносин, значення фі-
нансової допомоги США для економіки України. Проа-
налізована військова співпраця України та Сполучених 
Штатів. Оцінено значення США для розвитку та вдоско-
налення вітчизняної науки та технологій. З’ясовано пер-
спективи співпраці Сполучених Штатів та України в усіх 
вищезазначених сферах. Для повного розкриття пробле-
ми у статті проаналізовано договірно-правову базу співп-

раці США й України, а також позиції відомих політиків, 
журналістів і науковців щодо досліджуваного питання. 

Ключові слова: політичні відносини, співробітництво 
країн, договірно-правова база, військове співробітництво, 
гуманітарне співробітництво, перспективи співпраці. 

Аннотация

Жигайло В. М. Современное состояние и перспекти-
вы сотрудничества Украины и США. – Статья. 

Статья посвящена исследованию современного состо-
яния и перспектив сотрудничества Украины и США, ко-
торое является одним из ключевых приоритетов внешней 
политики нашей страны. Осуществлен анализ полити-
ческих отношений, сотрудничества в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, культурно-гуманитарной, 
военной сферах, а также изучен вопрос дальнейшего со-
трудничества Украины и Соединенных Штатов Амери-
ки. В статье изучено налаживание дипломатических и 
партнерских отношений, значение финансовой помощи 
США для экономики Украины. Проанализировано во-
енное сотрудничество Украины и Соединенных Штатов. 
Дана оценка значению США для развития и совершен-
ствования отечественной науки и технологий. Выясне-
ны перспективы сотрудничества Соединенных Штатов и 
Украины во всех вышеперечисленных сферах. Для пол-
ного раскрытия проблемы в статье проанализирована до-
говорно-правовая база по сотрудничеству США и Украи-
ны, а также позиции известных политиков, журналистов 
и научных работников по изучаемому вопросу. 

Ключевые слова: политические отношения, сотрудни-
чество стран, договорно-правовая база, военное сотруд-
ничество, гуманитарное сотрудничество, перспективы 
сотрудничества.

Summary

Zhyhailo V. M. Current state and perspectives of 
Ukrainian-American cooperation. – Article.

The article id dedicated to the research of current state 
and perspectives of cooperation between Ukraine and the 
United States. The cooperation between two countries is a 
top priority in the foreign policy of Ukraine. The article 
demonstrates results of the analysis of political relations 
and cooperation in the spheres of trade, economy, culture 
and military, as well as technical cooperation. The author 
described the issue of further cooperation between the 
USA and Ukraine. The article also deals with developing 
of diplomatic and partnership relations between Kyiv and 
Washington. Special focus is on the financial aid of the 
United States granted to Ukraine. Military cooperation 
is analyzed and it is demonstrated by common military 
trainings. The USA plays an important role in the process 
of development and improvement of Ukrainian science 
and technologies. The author illuminates perspectives of 
the cooperation in many spheres. To make the research 
more valid the author supported it with the issue of the le-
gal framework between the countries. Positions of famous 
politicians, reporters and scholars add much to highlight-
ing of the problem. 

Key words: political relations, cooperation, legal frame-
work, military cooperation, humanitarian cooperation, per-
spectives for cooperation. 


