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ПЕРЕДМОВА

Динамічні події у світі формують нові уявлення про сучасну вла-
ду, зростаючу роль стереотипів у міжнародній політиці держави. Ав-
тор має намір з’ясувати, яким чином політичні стереотипи вплива-
ють на рішення американських президентів (Дж. Буша, Б. Клінтона 
та Дж. Буша-мол.), а відтак – і на формування зовнішньополітичного 
курсу США як світового лідера. 

Пропоноване монографічне дослідження є однією з перших спроб 
аналізу кореляції зовнішньої політики та політичної риторики аме-
риканських президентів (за період від 1989 року дотепер). У книзі 
висвітлено україно-американські та американо-російські відносини 
крізь призму геостратегії Сполучених Штатів Америки. Розглядаєть-
ся зовнішньополітичний курс Америки після закінчення «холодної 
війни», зокрема еволюція україно-американських відносин після 
проголошення Україною незалежності до 2008 року, аналізуються 
американо-російські відносини у постбіполярному світі  та геопо-
літичні проблеми двох держав крізь призму існуючих стереотипів. 
Зазначене дає змогу спрогнозувати тенденції розвитку відносин між 
США та Україною, Вашингтоном і Москвою, ймовірну поведінку 
американських політичних лідерів у майбутньому. 

Автор книги вдячний адміністрації та вченій раді Національного 
університету «Острозька академія», передусім, ректорові НаУОА, 
професорові І. Д. Пасічнику та проректору П. М. Кралюку за надані 
підтримку та допомогу в підготовці і написанні тексту монографії. 
Особливо завдячую науковому редакторові, шановному професору 
Б. І. Канцеляруку та рецензентам – професорові В. М. Вакуличу і 
С. Г. Федуняку за їхні слушні поради щодо аналізу проблеми ролі 
політичних стереотипів у формуванні зовнішньополітичної стратегії 
США у постбіполярному світі.

Дякую керівництву видавництва Національного університету 
«Острозька академія» і, зокрема, директорові Р. В. Свинарчуку за 
сприяння публікації моєї книги. 
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