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ПЕРЕДМОВА

Вивчення феномену чинників, що справляють вплив на зовніш-
ню політику, актуалізоване реаліями сьогодення, що враховує дедалі 
зростаючу роль зовнішньої політики держав, конфліктних ситуацій, 
колізії мирного врегулювання тощо. Проблема є актуальною і для 
української політичної науки, яка постала перед потребою пошуку 
оптимальної парадигми національного державотворення. З’ясування 
рольової функції чинників впливу на формування зовнішньої по-
літики країни дасть можливість краще зрозуміти мотиви та вчинки 
політичних лідерів і, відповідно, налагоджувати відносини на між-
державному рівні. у цьому сенсі показовою є політична практика 
Сполучених Штатів, яка успішно реалізується протягом тривалого 
періоду, зокрема, за допомогою застосування ефективної системи 
усталених поглядів, традицій та політичних стереотипів. 

Тема політичних стереотипів та їхня роль в політичному жит ті 
країни є предметом пильної уваги вітчизняних та зарубіж них науков-
ців. Цей феномен можна пояснити спробами виокремити в суспільній 
свідомості, з одного боку, ту його частину, яка найбільш адекватно 
відбиває дійсність, а, з іншого боку, ту, яка спричинює хибне сприй-
няття людиною довкілля. Пропоноване монографічне дослідження є 
однією з перших спроб систематизації різних під ходів до вивчення 
політичних стереотипів, аналізу еволюції нау кових уявлень про їхню 
природу, функції, принципи формування, власне політичну риторику 
американських президентів (за період від початку «холодної війни» до 
1989 р.) як своєрідний дієвий чинник впливу на зовнішню політику. 

Політичні стереотипи є потужним інструментом маніпулювання 
свідомістю всіх верств суспільства. Зважаючи на те, що вони акуму-
люють груповий політичний досвід і відбивають відносно загальні, 
повторювані властивості та особливості соціально-політичних явищ, 
а їх формує цілеспрямована діяльність ЗМі і політичної пропаган-
ди загалом, ми робимо спробу з’ясувати, яким чином політичні сте-
реотипи впливають на поведінку політиків. логічно постає питання: 
який власне набір політичних стереотипів створює сьогодні політич-
на система США для забезпечення її успішного функціонування, які 



– 5 –

цінності вони транслюють та яким чином вони впливають на форму-
вання особистості політичного лідера? 

Ми припускаємо, що зовнішня політика як багатоас пектне яви-
ще чимраз ускладнюється, його дедалі більше визначає низ ка чин-
ників сучасного світу, що глобалізується, серед яких вагома роль 
належить стереотипним уявленням. Вони впливають на рішен ня 
американських президентів, а відтак – й на формування зовніш-
ньополітичного курсу США як світового лідера. Стереотипи, зав-
дяки своїй «вмонтованості» в політику, за допомогою політичної 
ри торики (Г. Трумена, Є. Ейзенхауера, дж. Кеннеді, л. джонсона,  
Р. Ніксона, дж. Форда, дж. Картера та Р. Рейгана), раціоналізуються 
та від повідно позначаються на процесі реалізації прагматичних інте-
ре сів і цілей. 

Ми обстоюємо концепцію, що полягає в припущенні існування 
залежності зовнішньополітичних поведінкових стратегій президен-
тів США від сформованих в суспільстві політичних стереотипів. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика США, починаючи з 
кінця другої світової війни  до 1989 року (1945-1989 рр.).

Критично узагальнено наукові доробки з цієї проблематики ві-
тчизняних та зарубіжних авторів. Матеріалом для наукової розвідки 
послугували промови американських президентів, починаючи від  
Г. Трумена і закінчуючи Р. Рейганом.  

у монографії подано бачення динаміки стереотипних уявлень 
американських президентів у діахронії. Поєднання системного та 
конкретно-історичного підходів до дослідження стереотипів сприя-
ло виокремленню та узагальненню специфічних ознак політичних 
стереотипів, їхніх особливостей як політичного інструментарію. 
Політичний стереотип визначено як цілісне, спрощене, емоційне, 
переважно ірраціональне уявлення про політичну реальність, як 
інструмент реалізації конкретних політичних завдань: боротьби за 
владу, утвердження політичної ідеології, втілення зовнішньої полі-
тики, підсилення економічної та військової політики. окрім цього, 
політичні стереотипи є інтегрованою формою міфологічної та полі-
тичної свідомості, що зберігає в колективній пам’яті американського 
народу та політикуму його соціальний досвід. 

Запропоновано комплексний підхід до вивчення реальної ролі 
функції політичних стереотипів у сфері зовнішньої політики США. 

Вперше у вітчизняній політології показано безпосередній вплив на 
формування геостратегії стереотипних уявлень американських прези-
дентів, що до цього згадувалося в дослідженнях лише епізодично.
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Застосований комплексний підхід до вивчення явища впливу 
політичних стереотипів на зовнішній курс США дав змогу спрог-
нозувати ймовірну активність американських політичних лідерів у 
майбутньому, визначити їхню політичну поведінку відповідно до си-
туації, що складається. 

Ми вдячні адміністрації та вченій раді Національного універси-
тету «острозька академія», зокрема, ректорові НауоА, професорові 
І. Д. Пасічнику та проректорові П. М. Кралюку за надані підтрим-
ку та допомогу в підготовці і написанні тексту монографії. осо-
бливо завдячуємо науковому редакторові, шановному професорові  
Б. І. Канцеляруку та рецензентам – професорові М. М. Рижкову і 
С. П. Галаці за їхні слушні поради щодо аналізу проблеми ролі по-
літичних стереотипів у формуванні зовнішньополітичної стратегії 
США в реаліях світу, що динамічно розвивається.

дякуємо керівництву видавництва Національного університету 
«острозька академія» і, зокрема, директорові Р. В. Свинарчуку за 
сприяння публікації книги. 
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