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Дудко Ірина Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача 
кафедри політичної історії Київського національного економічного університету. Є авто-
ром монографії “Національні інтереси США у постбіполярному світі”, ряду статей з 
історії та теорії зовнішньої політики США, взаємовідносин США і України, США і країн 
СНД. Працює над докторською дисертацією. Коло наукових інтересів – зовнішня політи-
ка США, україно-американські відносини на сучасному етапі.  

Зовнішньополітичні орієнтири США, виявле-
ні протягом 90-х років, підтвердили сформовані 
після Другої світової війни традиції на глобалі-
стські політичні впливи всупереч значним гео-
політичним змінам у світі, пов’язаним з крахом 
комуністичної системи, та прогнозованому де-
якими аналітиками відходу США від глобаліст-
ських тенденцій як стратегії “стримування кому-
нізму” в попередні десятиліття.  
Що ж зумовило традиційність зовнішньої 

політики Сполучених Штатів на світовій арені, 
незважаючи на достатньо обґрунтовані вислов-

лювання деяких представників американських 
політичних кіл 1990-х років про звуження еко-
номічних і військових можливостей США щодо 
продовження глобалістських тенденцій та раціо-
нальність (з погляду американських національ-
них інтересів) переходу на більш обмежені зов-
нішні орієнтації в умовах постбіполярного сві-
ту? [4; 6; 9]. 
Відповідь на поставлене питання набуває 

практичної ваги з погляду з’ясування сутності 
сучасної зовнішньої політики США та тенденцій 
її виявлення на перспективу. Йдеться водночас і 

 Зовнішньополітичні орієнтири США: новітні виміри 
історичних традицій 

 

Стаття присвячена розгляду тенденцій формування сучасної зовнішньої політики США. Так, 
виявлення гегемоністських орієнтацій Сполучених Штатів авторка статті пов'язує, зокрема, з 
традиціями зовнішньої політики країни, які склались за перед- і постбіполярні часи. Серед чинни-
ків, що беруться до уваги в сенсі аналізу процесу формування гегемоністських орієнтацій США, – 
умови історичного розвитку країни, ідеологічні засади американського суспільства, інтереси пред-
ставників промислових і фінансових кіл США. 

Article is dealing with analysis of the tendencies of formation of a contemporary foreign policy of the 
USA. As to hegemony orientations of the USA, they are bound by the authoress of the article with traditio-
ns of the USA foreign policy consolidated during the pre -postbipolar times. Among the factors taken into 
consideration upon the analysis of the process of formation of the USA hegemony orientations are conditi-
ons of historical development of the country, ideological background of American society, interests of 
industrial and financial spheres representatives of the USA. 
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про накопичення наукових знань щодо зовніш-
ньої політики Сполучених Штатів як з урахуван-
ням аналізу та введення в науковий обіг певного 
кола нових американських джерел щодо істори-
чного та ідеологічного підґрунтя зовнішньополі-
тичної діяльності США, так і узагальнення під-
ходів, спрямованих на аналіз процесу формуван-
ня традицій американської зовнішньої політики 
та особливостей її реалізації за сучасні часи. 
Так, важливі матеріали щодо зазначеного 

питання може дати ретроспективний огляд оріє-
нтирів зовнішньополітичної стратегії США на 
етапах, що передували періоду становлення від-
верто глобалістських тенденцій. Головне, що 
викликає увагу в цьому плані: наскільки глоба-
лістські підходи у зовнішній політиці повоєнно-
го періоду зумовлювались специфічними риса-
ми розвитку США і всього світу, а також наскі-
льки ізоляціоністські позиції відповідали б інте-
ресам Сполучених Штатів на тих чи інших ета-
пах їх історичного розвитку? 
Важливо відмітити, що ізоляціонізм і глоба-

лізм як дві можливі зовнішньополітичні страте-
гії США виявили себе як ідеологічні постулати 
ще на ранніх етапах формування американської 
нації. Найконцентрованіше ізоляціоністські під-
ходи до здійснення зовнішньої політики вияви-
лись у поглядах представників антифедераліст-
ського крила, або, користуючись іншою термі-
нологією, демократично-республіканської партії 
політичного керівництва США перших етапів їх 
існування. До найвідоміших серед них слід від-
нести Т. Джефферсона, Б. Франкліна, Т. Пейна – 
діячів американської революції, які в питаннях 
політичного та соціального впорядкування 
США стояли на найбільш демократичних пози-
ціях. Щодо ізоляціонізму, то ця лінія сприйма-
лась представниками антифедералістів як голов-
на передумова збереження демократії в США 
всупереч деспотичній політиці європейських 
держав. 

 Достатньо обґрунтовано цю позицію ви-
словив революційний памфлетист Томас Пейн, 
відомий, зокрема, завдяки його праці “Здоровий 
глузд”. “Новий світ, – писав він, – став притул-
ком переслідуваних прибічників громадянських 
і релігійних свобод, у той час як в Англії коруп-
ційний та віроломний двір порушує їх, а будь-де 
в Старому Світі свобода взагалі заперечується”. 
Розглядаючи питання можливих контактів Спо-
лучених Штатів зі Старим Світом, Т. Пейн за-
значав: “Америка без права на запитання 

“чому?” буде втягнута в усі війни, незалежно від 
того, чи є вони справедливими або взагалі ма-
ють сенс... Дійсними інтересами Америки є уни-
кнення зіткнень з європейськими країнами, і 
цього вона дійсно зможе досягти, якщо тільки 
не буде залежати від Англії і не перетвориться 
на додаток англійської політики” [11]. 

 Такі погляди викликали значну критику в 
середовищі представників федералістської пар-
тії, ідеологи якої Дж. Адамс, А. Гамільтон, 
Дж. Медісон, бувши прибічниками американсь-
кої революції, адекватніше, ніж антифедераліс-
ти, сприймали реалії соціальних антагонізмів і 
бачили шляхи розвитку суспільства не через 
досягнення соціальної однорідності (один з го-
ловних постулатів демократів-республіканців), а 
через побудову міцної публічної влади і міцного 
соціального союзу. Щодо активної зовнішньої 
політики, то ця лінія, навіть за умов неминучості 
дипломатичних і військових конфліктів, сприй-
малась федералістами (за винятком хіба що 
Дж. Медісона) як найважливіша передумова 
економічного розвитку, а звідси й економічного 
процвітання США. Найактивніше цю позицію 
відстоював А. Гамільтон, який, зокрема, писав: 
“Конфлікт є законом життя. Держави, не менш 
ніж люди, приречені на зіткнення через сталі 
об’єкти амбіцій: добробут та процвітання. Оскі-
льки влада та егоїстичні інтереси домінують у 
політиці, мета американської зовнішньої політи-
ки має бути з’ясованою: утворення можливос-
тей, які б надавали Сполученим Штатам право 
“диктувати умови зв’язку між старим і Новим 
Світом” [11]. 

 Позиція А. Гамільтона як міністра фінан-
сів першого уряду США після прийняття кон-
ституції мала безперечний вплив на формування 
поглядів політичної еліти країни. Проте за дер-
жавну була визнана лінія на нейтралітет – пози-
ція, що відображала погляди на зовнішньополі-
тичні орієнтири першого президента США 
Дж. Вашингтона. Офіційно ця позиція відобра-
жена в “Прощальному зверненні” Дж. Вашинг-
тона – документі, який, на думку багатьох сучас-
них американських дослідників, більшою мірою 
відображав погляди антифедералістів і заклав 
підвалини ізоляціоністським напрямам зовніш-
ньої політики США [5; 7; 14]. 

 Такий підхід, однак, може викликати сер-
йозні зауваження з урахуванням того, що реаль-
на політика Сполучених Штатів, зумовлена пев-
ними історичними умовами, значно розходилась 
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з тією, яку можна назвати ізоляціоністською або 
нейтральною. 

 Так, уже 1797 р., тобто на час появи полі-
тичного заповіту Дж. Вашингтона, виявили себе 
ознаки гострої політичної кризи в стосунках між 
США і Францією. Криза підвела країни до межі 
військового конфлікту, уникнути якого вдалося 
тільки завдяки вдалій дипломатичній діяльності 
держдепартаменту США. Лінія на ізоляціонізм 
стала об’єктивно неможливою і в наступні роки 
у зв’язку із загостренням від 1807 р. стосунків 
між Англією та США і війною між цими країна-
ми 1812-1814 рр. 

 Безумовно, характер зовнішньої політики 
США початку ХІХ ст. зумовлювався об’єктив-
ними обставинами, пов’язаними передусім з 
політикою реальних обмежень з боку великих 
держав на розвиток торгівлі та свободу морепла-
вання Сполучених Штатів в умовах воєнних 
конфліктів у Європі, що зачіпало національні 
інтереси країни. Визнання цього дає право на 
твердження (яке дійсно висловлюється в амери-
канській історіографії), що відхід від нейтраліте-
ту протягом перших двох десятиліть ХІХ ст. був 
вимушеним заходом, і зміна політичної ситуації 
у світі, пов’язана із закінченням наполеонівсь-
ких війн, “відзначила реальний початок амери-
канського ізоляціонізму” [7]. 

 Теоретичною платформою, яка, на думку 
американських аналітиків, зумовила стверджен-
ня і реалізацію курсу на ізоляціонізм, є доктрина 
Монро, сформована в колах американського 
зовнішньополітичного істеблішменту в 20-х 
роках ХІХ ст. За цим розуміється ціла низка 
ідей, що відображала погляди безпосередньо 
президента Дж. Монро, і передусім через його 
послання конгресу від 2 грудня 1823 р., а також 
погляди представників вищих ешелонів влади на 
зовнішньополітичні орієнтири США у нові часи. 
Доктрина формувалась у конкретних історич-

них та політичних умовах і відбивала погляди 
політичної еліти США на економічний і полі-
тичний розвиток країни. Посилання на цю докт-
рину, однак, з боку американських дослідників 
здійснюється часто-густо не стільки у зв’язку з 
комплексним аналізом теоретичних і практич-
них засад зовнішньої політики США, скільки 
для виокремлення серед низки ідей певних пози-
цій або принципів, які, на думку тих же дослід-
ників, визначали суть доктрини і формулювали 
ізоляціоністські орієнтири зовнішньої політики 
США на десятиліття вперед. 

Серед таких принципів слід відмітити при-
наймні три: принцип неколонізації американсь-
кого континенту в нові часи; принцип відокрем-
леності Старого і Нового Світів та об’єктивності 
обмеження зовнішніх орієнтирів країн двох сис-
тем межами своїх континентів; принцип невтру-
чання європейських країн у справи Західної пів-
кулі й нейтральності США щодо справ європей-
ських країн [10; 12; 14]. Визначення цих прин-
ципів в американській літературі супроводжу-
ється докладним обґрунтуванням поглядів на 
ізоляціонізм як самого Монро, так і його оточен-
ня з урахуванням важливості захисту американ-
ської демократії від посягань європейських кон-
сервативних урядів [12]. 
Такий підхід американських політологів до 

аналізу доктрини Монро закладає підвалини до 
сприйняття її змісту через призму позитивних 
або навіть прогресивних та історично зумовле-
них орієнтирів. Проте проблемами американо-
європейських відносин доктрина Монро навряд 
чи може обмежуватися. Факти свідчать, що за 
абстрактними принципами доктрини, поряд з 
політичними мотивами, маскувались і цілком 
практичні інтереси. Архівні матеріали, зокрема 
папери Дж. К. Адамса та листування президента 
Дж. Монро, свідчать про існування прямого 
зв’язку між формулюванням у 1823 р. відомого 
принципу “неколонізації” та економічними інте-
ресами підприємців Нової Англії [1]. Виступаю-
чи проти подальшої колонізації Західної півкулі, 
купці, судновласники, підприємці, а через них і 
політики виступали не стільки проти колоніаль-
ної політики взагалі, скільки проти колоніальної 
монополії європейських країн і проти перешкод 
для американського підприємництва та морепла-
вання в цьому регіоні. Як наслідок, принцип 
“неколонізації” став у подальшому знаряддям 
утворення колоніальної сфери самих США. 
Упередженість доктрини Монро щодо актив-

ного експансіонізму США була підтверджена 
всім розвитком подій у ХІХ ст. 
Так, просування Сполучених Штатів як у 

північному, так і в південному та західному на-
прямах почалося уже у 20-ті роки ХІХ ст., при-
чому захоплення нових територій дуже часто 
супроводжувалися не тільки загарбницькими 
діями, а й відвертим насиллям до місцевого на-
селення. Саме таким чином розгортались події 
навколо приєднання до США в 1845 р. на той 
час мексиканського Техасу та в 1846 р. англійсь-
кого Орегона. Проте якщо приєднання зазначе-
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них територій до Сполучених Штатів вдалося 
здійснити переважно політичними методами 
(включаючи, безперечно, тиск, провокації, шан-
таж), зазіхання на Каліфорнію та Нову Мексику 
призвели до війни США з Мексикою 1846-
1848 рр. 
Перемога США у війні з Мексикою мала 

надзвичайний вплив на подальший розвиток 
країни. Ідеться не тільки про зростання території 
(від 888,8 тис. кв. миль на початку ХІХ ст. до 3 
022 387 кв. миль у середині ХІХ ст.) та населен-
ня (від 5,3 до 23,2 млн.), що стало одним з голо-
вних чинників економічного розвою країни [1], 
а й про посилення анексіоністських тенденцій у 
зовнішній політиці США. 
Так, не вдовольнившись досягнутими успіха-

ми після перемоги над Мексикою, уряд президе-
нта Дж. Полка та його найближчі послідовники 
– З. Тейлор, М. Філмор, М. Пірс, Дж. Б’юкенен – 
здійснюють енергійні зусилля до подальшого 
поширення сфери панування США, і передусім 
у регіоні Карибського басейну та Тихого океану. 
Уже в 50-х роках ХІХ ст. американська адмініст-
рація здійснює спроби приєднати до США Кубу 
та Гавайські острови. Майже одночасно з цим 
американська дипломатія реалізує свої намаган-
ня щодо виходу за межі американського конти-
ненту та ствердження в регіоні Далекого Сходу. 
Громадянська війна між Північчю і Півднем 

1861-1865 рр. призупинила на певний час експа-
нсіоністську політику США. Однак сумнівність 
щодо ізоляціонізму в період війни виявилась у 
тому, що саме в цей період установились перші 
в історії США союзницькі відносини з європей-
ською країною. Ідеться про союз США і Росії 
проти Англії і Франції, котрі відверто виступили 
протягом війни за поразку федерального уряду. 
Союзницькі відносини Росії і США продовжува-
лися і певний час після Громадянської війни, 
причому апогеєм цих відносин став продаж Спо-
лученим Штатам 1867 р. російської Аляски. 
Безперечно, цей крок не можна вважати про-

явом виключно доброї волі з боку російського 
уряду як через послаблення політичних і еконо-
мічних позицій самодержавства на Далекому 
Сході, так і через відверто анексіоністські дії 
щодо Аляски з боку США.  
Такі тенденції чітко виявились надалі і в по-

літиці США щодо Франції, котра окупувала під 
час Громадянської війни Мексику та ставала на 
перешкоді до подальшого закріплення амери-
канської адміністрації на півдні, а також щодо 

Великої Британії, яка володіла бажаними для 
США землями на півночі. Проте якщо заклики 
до приєднання до США нових територій на пів-
ночі (за винятком Аляски) залишались для аме-
риканського керівництва останньої третини ХІХ 
ст. лише політичною риторикою, то закріплення 
в південному напрямі набуло характеру реальної 
практики. 

80-ті роки – це період відвертих анексіоніст-
ських зазіхань США на острови Антильського 
архіпелагу, і передусім на Кубу та Пуерто-Ріко, 
які належали іспанській монархії. Скористав-
шись національно-визвольною боротьбою ку-
бинського та філіппінського народів у другій 
половині 90-х років ХІХ ст. проти іспанських 
колонізаторів, США відверто втрутилась у внут-
рішні справи цих країн, чим спровокувала іспа-
но-американську війну 1989 р. 
Поразка Іспанії у війні зі Сполученими Шта-

тами призвела до загарбання останніми не тіль-
ки Куби та Пуерто-Ріко, а й ряду інших дрібних 
островів у Карибському морі. Водночас США 
остаточно стверджуються в басейні Тихого оке-
ану, захопивши Гавайські острови, острови Гуам 
та Уейк, деякі острови Самоа, а також встанови-
вши контроль над Філіппінами. Перед американ-
ськими експансіоністами відкривається шлях до 
Китаю, Японії, Кореї, де США почали виявляти 
свої інтереси ще з середини ХІХ ст. 
Досягнення Сполученими Штатами стадії 

імперіалізму на початку ХХ ст. не тільки не зме-
ншило, а скоріше посилило експансіоністські 
тенденції уряду, значно поширивши при цьому 
географію зовнішньополітичних інтересів краї-
ни. За підрахунками американських істориків, 
протягом перших двох десятиліть ХХ ст. Сполу-
чені Штати брали участь у збройних конфліктах 
за межами країни десятки разів, пояснюючи ви-
користання військової сили в тих чи інших регі-
онах світу національними інтересами США. 
Так, протягом дії адміністрації Т. Рузвельта – 

першого президента США початку ХХ ст. – рі-
шення щодо використання збройної сили за кор-
доном приймалися 14 разів, причому національ-
ні інтереси Сполучених Штатів виявили себе в 
цей період у Колумбії, Гондурасі, Домінікансь-
кій Республіці, на Кубі, у Сирії, Абіссінії, Маро-
кко, Кореї. Адміністрація У.Г. Тафта застосува-
ла військову силу за кордоном 10 разів, спрямо-
вуючи свої експансіоністські плани на Нікара-
гуа, Гондурас, Панаму, Кубу, Китай, Туреччину. 
Президент В. Вільсон приймав рішення щодо 
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використання сили 19 разів, беручи до уваги 
національні інтереси США в Мексиці, Гаїті, у 
Домініканській Республіці, Панамі, Гондурасі, 
Гватемалі, Китаї, Німеччині, Австрії, Туреччині, 
на Балканах, у Радянській Росії [11].  
Отже, якщо узагальнити зовнішньополітичні 

тенденції США протягом ХІХ та початку ХХ 
ст., то не можна не визначити, що інтервенціоні-
стський характер цих тенденцій навряд чи збіга-
ється з поняттям “ізоляціонізм”, який обстоюва-
ли революційно-демократичні діячі американсь-
кої революції. Орієнтацією на ізоляціонізм зов-
нішньої політики США можна визнати лише в 
тому аспекті, що більшість акцій з поширенням 
територіальних володінь Сполучених Штатів 
здійснювались у зазначений період у межах аме-
риканського континенту. Однак уже в середині 
ХІХ ст. інтереси країни почали відверто виходи-
ти поза межі західної півкулі та виявляти себе в 
районі Тихого океану і Далекого Сходу. 
Водночас, здійснюючи колонізацію амери-

канського континенту, США постійно стикались 
з інтересами та протидією їх політиці з боку 
провідних європейських країн, що піднімало 
зовнішньополітичні орієнтири Сполучених Шта-
тів до рівня європейських і навіть світових від-
носин. 
Заслуговує на увагу й характеристика експа-

нсіоністської політики США, що базувалась 
насамперед на силових методах та насиллі щодо 
народів, які підлягали колонізації. З урахуван-
ням усього зазначеного інтервенціонізм США 
можна розглядати як зворотний бік глобалізму, 
до якого Сполучені Штати об’єктивно підійшли 
в 1918 р., вступивши в Першу світову війну. 
Існує, проте, й інша точка зору, що саме Пер-

ша світова війна повернула США до ізоляціоніз-
му або навіть ідеалізму в політиці, що були за-
початковані як теоретична платформа ще 
Т. Джефферсоном. 
Ідеться про “14 пунктів” В. Вільсона як пос-

лання президента конгресу від 8 січня 1918 р., 
що стали платформою США щодо врегулюван-
ня міжнародних відносин після Першої світової 
війни. 
Слід відзначити, що в американській літера-

турі накопичено надзвичайно багато джерел, 
спрямованих на осмислення позиції президента 
США в повоєнний період. При всій різноманіт-
ності думок американських аналітиків, де В. 
Вільсон, наприклад, визнається за суто кабінет-
ного політика, нездатного до вироблення дієздат-

ної політики, чи, навпаки, політичного діяча, 
покликаного стати проповідником, месією та 
прагнучого до перетворення світу на засадах 
демократії та миру [2; 8], всі вони об’єднуються 
визначенням того, що “14 пунктів” стали плат-
формою, яка мала кардинальні відмінності від 
зовнішньополітичних засад Сполучених Штатів 
у попередні часи.  
Такі висновки не викликають принципових 

заперечень, якщо безпосередньо звернутись до 
змісту “14 пунктів” з їх ідеями відкритих мир-
них угод; відмови від таємної дипломатії; зняття 
всіх економічних бар’єрів і встановлення рівних 
торговельних умов для всіх держав, схильних до 
миру і співробітництва; безстороннього врегу-
лювання колоніальних претензій тощо [2]. 
Можна вважати сталою точку зору як в аме-

риканській, так і вітчизняній літературі, що “14 
пунктів” В. Вільсона за своєю суттю претенду-
вали на дійсно “демократичну ідеологію, розроб-
лену керівництвом великої держави для зовніш-
нього користування” [3, с. 80]. Проте об’єктивно 
виникає питання: чи була ця ідеологія ізоляціо-
ністською, і наскільки вона здатна була закласти 
ізоляціоністські підвалини зовнішньополітичних 
орієнтирів США в нових історичних умовах? 
З погляду на глобалізм геополітичних за-

вдань, які були висунуті Сполученими Штатами 
з метою влаштування системи міжнародних від-
носин і до яких, як уважається, Сполучені Шта-
ти – суперпотуга нових часів – мали бути безпо-
середньо причетні, “14 пунктів” навряд чи мож-
на вважати ізоляціоністською платформою, ура-
ховуючи зміст, який вкладали в поняття 
“ ізоляціонізм” батьки-засновки американської 
нації. 
Водночас є історичним фактом, що “14 пунк-

тів” залишились лише теоретичною платфор-
мою зовнішньополітичних орієнтирів США, у 
тому числі й за часів президента Вільсона. Хара-
ктерно, що, на думку деяких аналітиків, “сам 
Вільсон залишився найбільшим воєнним інтер-
венціоністом за всю історію США” [11].  
Це підтверджується і практичними зовніш-

ньополітичними акціями адміністрації США 
після виходу у світ “14 пунктів” В. Вільсона. 
Слід підкреслити, що значна частина цих акцій 
базувалась на силових діях Сполучених Штатів 
щодо своїх зовнішніх опонентів. Так, уже в чер-
вні 1918 р. почалася збройна інтервенція Сполу-
чених Штатів у Радянську Росію, яка продовжу-
валась до червня 1919 р. на півночі та до квітня-
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травня 1920 р. на Далекому Сході з метою пова-
лення встановленого в Росії більшовицького 
режиму. Сполучені Штати взяли також активну 
участь в імперіалістичному поневоленні Китаю, 
що виявилось не тільки в колоніальних за своїм 
характером щодо китайської сторони економіч-
них, торговельних, військових угодах, а й в уча-
сті військово-морських сил США в придушенні 
визвольних рухів китайського народу 1925-
1927 рр. 

 Протягом 20-х років продовжувалася експан-
сія Сполучених Штатів у регіони Центральної та 
Латинської Америки, що супроводжувалась як 
акціями політичного тиску на країни цього регі-
ону з метою нав’язування їм вигідної інтересам 
США економічної і фінансової лінії, так і безпо-
середнім силовим втручанням американської 
адміністрації у внутрішні справи, наприклад, 
Гаїті (1922 р.), Гондурасу (1924 р.), Домінікансь-
кої Республіки (1924 р.), Нікарагуа (1926 р.), 
Панамської Республіки (1923, 1926 рр.), інших 
країн з метою придушення осередків опору її 
колоніальній політиці [2].  
Поряд з воєнними засобами експансія США 

протягом 20-х років розвивалась і по лінії торгів-
лі, економіки, фінансів [2].  
Узагальнення даних щодо зовнішньої політи-

ки США протягом першого повоєнного десяти-
ліття дає можливість стверджувати, що амери-
канська політика за кордоном була в усіх її аспе-
ктах експансіоністською, причому ствердження 
її часто-густо супроводжувалося використанням 
інтервенціоністських засобів США. 
Отже, за характером реалізації зовнішня по-

літика США 20-х років ХХ ст. базувалась на 
традиціях, які зумовлювали її здійснення у попе-
редні часи. Щодо моральних аспектів політики, 
то її також навряд чи можна пов’язувати лише з 
ідеологічними постулатами 20-х років. Не запе-
речуючи повною мірою зв’язок зовнішньої полі-
тики Сполучених Штатів з цивілізаційною орієн-
тацією, скажімо, “14 пунктів” В. Вільсона, слід 
зазначити, що провідною тенденцією, як і рані-
ше, залишались інтереси американського підп-
риємництва як найважливішого чинника реалі-
зації експансіонізму США. 
Зовнішня політика США в 30-ті роки здійс-

нювалась під впливом, з одного боку, найбільш 
руйнівної за часи існування західного світу еко-
номічної кризи 1929-1933 рр., а з іншого – зрос-
танням небезпеки нової світової війни, яка похо-
дила від фашистської Німеччини та мілітарист-

ської Японії. Два чинники, а саме: криза, що 
зруйнувала світові торговельно-економічні зв’яз-
ки, а також небезпека бути втягнутими у воєнні 
конфлікти на європейському чи азійському кон-
тинентах – об’єктивно посилили ізоляціоністські 
тенденції в зовнішній політиці Сполучених 
Штатів. У цьому плані 30-ті роки – це дійсно 
унікальний період в американській історії, який 
характеризувався майже повним зведенням нані-
вець міліардних операцій США за кордоном та 
виявленням “економічного націоналізму” амери-
канського підприємництва з його переважною 
орієнтацією на внутрішній ринок. 
Щодо вступу США в Другу світову війну, то 

він був, у свою чергу, зумовлений глобальністю 
подій, масштабністю загарбницьких планів кра-
їн фашистської вісі, що за умов політичних 
впливів Сполучених Штатів на світовий розви-
ток не могло не зачіпати їх національних інте-
ресів. Так, від початку Світової війни у 1939 р. 
починається переорієнтація США від ізоляціоні-
стських до глобалістських тенденцій та поступо-
ве втягнення країни до кола воюючих держав. 
Офіційний вступ США у війну 1941 р. після на-
паду японської авіації на американську військо-
во-морську базу на Гаваях Перл-Харбор надав 
військовому конфлікту дійсно світового харак-
теру. З іншого боку, вступ у війну остаточно 
повернув США до глобалістських орієнтацій, 
які визначали зовнішньополітичну діяльність 
американської адміністрації протягом усієї дру-
гої половини ХХ ст. 
Після закінчення Другої світової війни США 

– справді наймогутніша країна світу. Надзвичай-
ний економічний та військовий потенціал зумо-
вив посилення зовнішньополітичної активності 
США в усіх регіонах світу. Зоною національних 
інтересів адміністрація Сполучених Штатів ого-
лошує не тільки західну півкулю з її Північною 
та Південною Америками, а й Близький та Серед-
ній Схід, регіони Тихого океану, Атлантику, 
Європу [2, с. 419-425; 13]. США починають від-
верто претендувати не тільки на роль центра або 
лідера капіталістичних країн, а й головного чин-
ника міжнародного світопорядку. “Завдяки мо-
гутності своїх збройних сил, своїй перевазі в 
галузі економіки, своїм ресурсам та моральній 
силі, витоками яких є американський спосіб 
життя, Америка в змозі ствердити своє керівни-
цтво світом”, – заявляв у зв’язку з цим у 1944 р. 
відомий американський банкір Б. Барух [2].  
Чинником особливого значення у формуван-
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ні глобалістських тенденцій зовнішньої політи-
ки США після Другої світової війни стала й по-
літична та ідеологічна протидія західному світо-
ві з боку Радянського Союзу та його союзників. 
Антикомуністична спрямованість зовнішньої 
політики Вашингтона за умов економічної могу-
тності Сполучених Штатів та економічної розру-
хи майже в усіх інших капіталістичних країнах 
привела до сприйняття західним світом амери-
канського гегемонізму як найважливішої перед-
умови збереження західної демократії, її полі-
тичних та ідейних постулатів. 
Цьому сприяли й відповідні зовнішньополі-

тичні доктрини США, зокрема доктрина 
“стримування”, запропонована в лютому 1946 р. 
радником посольства США в Москві Дж. Кенна-
ном. Опублікована в липні 1947 р. в журналі 
“Foreign Affairs”, ця доктрина стала однією з 
головних ідейних засад зовнішньої політики 
Сполучених Штатів щодо захисту всього захід-
ного світу від можливого проникнення комуніз-
му. Ще однією провідною доктриною США пер-
ших повоєнних років, спрямованою на боротьбу 
проти поширення впливу комунізму, стала 
“доктрина Трумена”, з якою президент США 
виступив на спільному засіданні обох палат 12 
березня 1947 р. 
Гострота та тривалість “холодної війни”, 

розгорнутої між двома політичними системами 
в повоєнні роки, зумовили сприйняття політич-
ною думкою антикомуністичного чинника як чи 
не найважливішої умови збереження глобаліст-
ських орієнтирів США. Проте, розглядаючи пи-
тання традицій зовнішньополітичної діяльності 
США, не можна не визначити, що глобалістські 
тенденції формувалися протягом усієї поперед-
ньої історії зовнішньої політики країни. 
По суті, за виключенням 30-х років ХХ ст., 

протягом усього історичного розвитку Сполуче-
них Штатів експансіонізм становив зміст діяль-
ності американських політичних чи економічних 
відомств за кордоном. Викликаний спочатку 
необхідністю ствердження держави та протидії 
іншим, передусім провідним європейським краї-
нам, а згодом – динамікою американського підп-
риємництва, експансіонізм не міг не стверди-
тись як провідна тенденція зовнішньополітичної 
діяльності США, що з урахуванням досягнення 
країною статусу суперпотуги визначило її пере-
хід до глобалістських орієнтацій. 
Хоча в науковій літературі висловлюється 

точка зору, що зовнішня політика США від про-

голошення країною незалежності до Другої сві-
тової війни мала ізоляціоністський характер, її 
навряд чи насправді можна вважати такою. Об-
грунтованішим видається погляд на зовнішню 
політику Сполучених Штатів у ті часи не стіль-
ки як на ізоляціоністську, скільки як на таку, що 
мала односторонній характер [3]. Зазначене, 
хоча й пов’язується зі специфічною лінією зов-
нішньополітичної діяльності США, відмінною 
від інших, і насамперед схильних до союзниць-
ких відносин, європейських країн, однак не від-
межовує Сполучені Штати від світової політики. 
Характерно, що навіть за умов реального ізоля-
ціонізму 30-х років політична позиція Сполуче-
них Штатів відігравала неабияку роль у системі 
міжнародних відносин передвоєнних часів. 
Якщо з урахуванням вищевикладеного аналі-

зувати сучасні неоглобалістські тенденції США, 
то не можна не виявити їх прямий зв’язок з тра-
диціями зовнішньої політики, які складались 
протягом усієї історії країни. Крах комуністич-
ної системи і ліквідація біполярної системи між-
народних відносин внесли суттєві корективи в 
зовнішню політику Сполучених Штатів, переду-
сім щодо колишніх комуністичних країн, проте 
не змінили їх загального спрямування на глоба-
лістські орієнтації. 
Можна зазначити, враховуючи економічну й 

політичну могутність США кінця ХХ – початку 
ХХІ ст., що глобалістські тенденції зовнішньої 
політики країни будуть і надалі чітко виявляти 
себе в системі міжнародних відносин. Водночас 
відзначимо і суттєві еволюційні зміни американ-
ського глобалізму, що за умов однополярності 
світу набуває рис відвертої агресії США та дик-
тату щодо окремих країн. З погляду на це постає 
завдання формування системи колективної без-
пеки, здатної не тільки зберегти баланс сучасних 
політичних міжнародних сил, а й забезпечити 
суверенітет, незалежність країн, які не відпові-
дають найновітнішим тенденціям світопорядку 
за американським зразком. 
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