
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

                

 

ЛУКАЧ ІЛОНА БЕЙЛІВНА 

 

                                                

 

УДК 94 (73+728+729+8):327"1895/1917"  

 

 

 

 

ДОКТРИНА МОНРО В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ 

ПОЛІТИЦІ США 

(1895-1917 рр.)
 

 

               

 

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 



 
 

Дисертацією є рукопис.  

  

Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса  

Шевченка МОН України.  

  

Науковий керівник:   доктор історичних наук, професор  

                             МАШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ,   

                             Київський національний університет   

                             імені Тараса Шевченка,   

                             завідувач кафедри нової та новітньої  

                             історії зарубіжних країн.              

  

Офіційні опоненти:     доктор історичних наук, доцент  

                             КОСМИНА ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ,  

                               Дипломатична академія України при  МЗС  України, 

                             професор кафедри регіональних систем та 

                             європейської інтеграції; 

 

                             кандидат історичних наук, старший науковий  

                             співробітник 

                             ЛАКІШИК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ, 

                             Державна установа «Інститут всесвітньої історії  

                             НАН України», 

                             старший науковий співробітник. 

 

 

Захист відбудеться “4” квітня 2016 року о 10 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 60, ауд. 349. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці імені М. 

Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала №12. 

 

 

Автореферат розісланий “___” ________2016 року.  

  

   

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради,  

кандидат історичних наук                                                             А. Л. Пількевич 



 
 

1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Актуальність теми дослідження. Впродовж ХІХ ст. стрижнем 

зовнішньої політики США залишалися принципи, проголошені в 1823 р. 

президентом Дж. Монро і відомі під назвою «доктрини Монро». Ключовими 

положеннями цієї доктрини було провідне місце Сполучених Штатів у своїй 

півкулі та відокремлення власної політичної традиції від європейської. Проте  

межа ХІХ-ХХ ст. в історії Сполучених Штатів Америки стала часом 

безпрецедентного економічного, військового та, як наслідок, політичного 

посилення. Нові реалії стали викликом для доктрини Монро, яка збагатилася 

низкою поправок та нових прочитань. 

Важливість ґрунтовного дослідження доктрини Монро обумовлена 

тим, що неодноразово та чи інша її інтерпретація ставала відповіддю 

офіційного Вашингтона на безпосередні виклики безпеці та преференціям 

США в Західній півкулі. Аналізуючи сучасну активізацію інтеграційних 

процесів у Латинській Америці неможливо уникнути розгляду 

загальнорегіональних ініціатив США кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Неоднозначність самого поняття «доктрина Монро» та її значимість в 

історії, теорії та практиці дипломатії та зовнішньої політики США 

представляють особливий інтерес для дослідження.  Однак в українській 

історіографії проблематика доктрини Монро досі не знайшла свого 

відображення. Тому дане дисертаційне дослідження є першою спробою на 

вітчизняному науковому просторі дослідити характер доктрини Монро та 

особливо розвиток її сприйняття й використання в контексті конкретних 

проблем латиноамериканського курсу США в період 1895-1917 рр.  

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Напрямок 

дисертаційного дослідження є складовою частиною наукової теми 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та 

сучасність» (державний реєстраційний номер 11БФ046-01), яка пов’язана з 

науково-дослідницькою темою «Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Метою дослідження є всебічний розгляд місця та ролі доктрини 

Монро в латиноамериканській політиці та дипломатії США в 1895-1917 рр. 

Досягнення вищезазначеної мети вимагає виконання наступних завдань: 

 проаналізувати вітчизняну й зарубіжну історіографію проблеми 

та джерельну базу дослідження; 

 висвітлити витоки, характер та історичне значення доктрини 

Монро, практику її використання в американській дипломатії з моменту 

появи і до 1895 р.; 
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 дослідити вплив подій першої Венесуельської кризи 1895 р. на 

появу меморандуму Р. Олні та його значення для розвитку доктрини Монро; 

 простежити зв'язок принципів 1823 р. з Іспансько-американською 

війною 1898 р. та встановленням протекторату США над Кубою та Пуерто-

Ріко; 

 з’ясувати витоки, характер та практичне використання 

американською дипломатією поправки Рузвельта до доктрини Монро; 

 проаналізувати співвідношення доктрини Монро з «політикою 

великого кийка» Т. Рузвельта в країнах Латинської Америки; 

 розглянути підходи до латиноамериканського курсу США 

держсекретаря Е. Рута та президента В. Г. Тафта у відповідності з доктриною 

Монро; 

 визначити місце й значення доктрини Монро в 

зовнішньополітичній концепції та латиноамериканській політиці президента 

В. Вільсона. 

Об’єкт дослідження – політика США в Латинській Америці в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. 

Предмет дослідження – розвиток доктрини Монро, її трактування та 

використання в міжнародній, передусім – латиноамериканській політиці 

США в 1895-1917 рр. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють період з 1895 по 1917 рр. 

Нижня хронологічна межа роботи пов’язана з поправкою Р. Олні до 

доктрини Монро. Вона постала з дипломатичної ноти Держдепартаменту 

США,  що представляла його позицію у Венесуельській кризі того ж року. 

Тоді було заявлено про претензії Вашингтона на безумовне лідерство в 

Західній півкулі з правом втручання у справи незалежних держав 

континенту. Верхня хронологічна межа збігається зі вступом Сполучених 

Штатів у Першу світову війну. Ця подія певним чином може розцінюватися 

як остаточний відхід від доктрини Монро, однією з тез якої було невтручання 

у війни європейських держав. 

Географічні межі роботи охоплюють територію Сполучених Штатів 

Америки та регіон Латинської Америки. Поняття «Латинська Америка» 

включає в себе величезний простір, що складається з сукупності країн, 

колишніх колоній Іспанії та Португалії, від Мексики на півночі до Аргентини 

на півдні, а також іспаномовних країн Карибського басейну. Слід зазначити, 

що переважна увага в дослідженні зосереджена на питаннях відносин США з 

державами Центральної Америки та Карибського басейну. 

У основу методології дослідження покладено принцип історизму, який 

дозволяє вивчити складні явища міжнародних відносин, конкретні події і 

факти в їх динаміці. Даний метод використано для розгляду еволюції 

доктрини Монро як концептуальної основи зовнішньої політики США 

відповідно    до    тих    умов,    у     яких    ця    політика    формувалася.  Коло  
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досліджуваних питань вимагає застосування хронологічного і тематико-

проблемного  підходів  до аналізу питань,  що вивчаються. Виклад  матеріалу  

здійснюється у хронологічному порядку. Разом з тим автором звертається 

особлива увага на ключові питання дипломатії, на кшталт Венесуельських 

криз, Іспансько-американської війни, збройних інтервенцій США до низки 

країн Центральної Америки. Ці епізоди позначили нові витки розвитку в 

латиноамериканській політиці Сполучених Штатів та доктрині Монро і тому 

виступають предметом окремого розгляду в рамках дисертації. З огляду на 

специфіку проблеми, що підіймається в даних наукових студіях, особливої 

ваги набуває історико-біографічний метод. Саме він через аналіз поглядів 

окремих державних діячів США кінця ХІХ – початку ХХ ст. дозволяє 

проаналізувати вплив особистісного фактору на різні інтерпретації доктрини 

Монро та підходи до вирішення гострих питань дипломатичного курсу. 

Географічний метод також сприяє вивченню характеру міжнародних 

відносин на Американському континенті. Даний метод застосовувався для 

локалізації історичних подій в географічній площині, з метою їх глибшого 

розуміння.  Принцип наукової об’єктивності вимагає від автора досягнення 

поставленої мети та завдань шляхом всебічного вивчення наявного 

джерельного матеріалу та різних точок зору дослідників. 

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що вперше у 

вітчизняному науковому просторі детально розглядаються  питання, 

пов’язані з трансформацією доктрини Монро та підходами до розбудови 

відносин США з латиноамериканським світом в кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. Наукову новизну дослідження також визначає низка отриманих в його 

ході результатів. 

Вперше запропоновано та обґрунтовано тезу про розвиток в 

латиноамериканській політиці США доктрини Монро –  декларації 

президента Дж. Монро, законодавчо не затвердженої та не визнаної в світі, 

яка попри це здійснювала вплив на теоретичне бачення та практичні кроки 

США на міжнародній арені. 

Удосконалено: 

- розуміння широкого комплексу міжнародних факторів, у першу 

чергу – ключових питань латиноамериканської політики США, що вплинули 

на еволюцію доктрини Монро в 1895-1917 рр.; 

- уявлення про співвідношення принципу ізоляціонізму, закладеного в 

доктрині Монро, з інтервенціоністською політикою США та їх вступом у 

Першу світову війну. 

Набув подальшого розвитку компаративний аналіз поглядів державних 

діячів США досліджуваного періоду на характер та особливості доктрини 

Монро. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її матеріали й 

результати можуть бути використані  для проведення  подальших досліджень  
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з історії США та країн Латинської Америки, міждержавних відносин 

напередодні  Першої  світової війни. Спостереження  й  висновки, здійснені в  

дисертації, можуть бути враховані при викладанні у вищій школі низки 

курсів зі всесвітньої історії та міжнародних відносин; використані при 

написанні узагальнюючих праць з історії дипломатії та зовнішньої політики 

США ХІХ-ХХ ст. Зміст та окремі положення дослідження можуть бути 

задіяні також при аналізі міжнародних конфліктів у сучасному світі. 

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї та окремі 

положення дисертації обговорювалися під час засідань кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Результати дослідження 

були представлені на 15 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, серед яких: Міжнародна наукова конференція «Актуальні 

проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення» (м. Київ, 

2012 р.), Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 2012 р.), ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (м. Київ, 2013 р.), VІІІ 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Дні науки історичного факультету» (м. Київ, 2015 р.), ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Сполучені Штати Америки у сучасному 

світі: політика, економіка, право, суспільство” (м. Львів, 2015 р.). 

Публікації. Основний зміст роботи та висновки відображені в 19 

публікаціях автора з теми дослідження: 4 статті були опубліковані у фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному та 14 – у збірниках наукових праць та 

матеріалах конференцій. 

Структура дисертації обумовлена поставленою метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури (22 сторінки, 222 найменування). 

Загальний обсяг тексту дисертації становить 220 сторінок, з яких основний 

зміст викладено на 198 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету 

й завдання, об’єкт та предмет дисертації, хронологічні та географічні межі, 

розкрито  наукову новизну та практичне значення роботи, відображено 

апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Історіографія та джерела» аналізується стан 

наукової розробки теми та характеризується її джерельна база. 

У підрозділі 1. 1 «Стан дослідження проблеми» аналіз історіографії 

здійснюється з позицій проблемно-тематичного принципу. Окремі групи 

праць,  що  стосуються  певних аспектів теми дисертації, у свою чергу можна 
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структурувати за хронологією та національними школами. 

Першу групу складають праці, що стосуються власне феномену 

доктрини Монро. Особливу цікавість вони представляють з огляду на спробу 

авторів простежити саме історичний шлях використання доктрини та, як 

наслідок, – її розвиток, відповідно до нагальних цілей Вашингтона. Перші 

спроби критичного аналізу доктрини Монро в історіографії сягають початку 

ХХ ст. – доби кардинального перегляду засад зовнішньої політики США. 

Державні діячі та історики приділяли все більше уваги доктрині Монро, 

наполягаючи на її правомірності та певній сакральності для американської 

історії. Ціла низка праць з’явилася у 1923 р. з нагоди 100-річчя появи 

декларації Дж. Монро. Зокрема світ побачили однойменні праці Р. Г. 

Кліленда та Д. Є. Томаса під назвою «Сто років доктрини Монро». Проблеми 

походження, характеру і подальшої еволюції доктрини привернули значну 

увагу в історіографії, насамперед, американській. Класичною стала праця  

1955 р. «Історія доктрини Монро» Д. Перкінса, який першим серед 

дослідників ґрунтовно проаналізував доктрину з позицій академічної науки. 

Вченому вдалося прослідити історичний розвиток доктрини Монро, включно 

з подіями на американській та міжнародній арені, що зумовили появу 

поправок та нових інтерпретацій кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Досить 

цікавими є фундаментальні праці з проблематики доктрини Монро Д. Дента, 

Г. Сміта та Дж. Секстона. Радянські вчені М. Боголєпов, Л. Романов та М. 

Болховітінов, аналізуючи декларацію Дж. Монро, не уникнули ідеологічних 

кліше та не здійснили дослідження історичного розвитку доктрини після 

1823 р. 

Другу групу історіографічного огляду становлять праці, що 

висвітлюють загальний фон міжнародних відносин та широкий спектр 

зовнішніх відносин США кінця ХІХ – початку ХХ ст. Серед праць 

американських дослідників різних років при написанні дисертації 

використовувалися ґрунтовні монографії Р. Бейснера, Р. Феррела, Р. 

Херрінга, Г. Джонса та ін. Усі зазначені дослідники не оминули своєю 

увагою проблему доктрини Монро включно з поправками до неї, її місця в 

історії та дипломатії США. Не втрачає своєї актуальності й значущості 

багатотомне радянське видання «Історія дипломатії». У полі зору дослідників 

у радянський час були здебільшого питання військової експансії та агресії 

Сполучених Штатів у Центральній Америці, що знайшло відображення в 

монографіях Л. Владімірова, Ю. Горохова, Б. Нікіфорова. На 

пострадянському просторі американістика перебуває на етапі становлення. 

Сучасна російська наука представлена цілою плеядою талановитих істориків-

американістів та латиноамериканістів, чиї наукові праці присвячені 

широкому колу проблем відносин США – країни Латинської Америки (А. 

Ісеров, О. Манухін та  ін.). У останні роки науковці з Росії представили 

світові  кілька узагальнюючих праць з історії зовнішньої  політики США,   де  
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знайшли своє відображення латиноамериканські сюжети дипломатії 

Держдепартаменту – це, зокрема, монографії авторства І. Кравченка, В. 

Печатнова, О. Маникіна. 

До   третьої   великої   групи  досліджень можна віднести широке коло 

робіт,    присвячених    окремим   гострим   питанням латиноамериканської 

політики США – зіткненню інтересів США, Німеччини та Великої Британії в 

Західній півкулі, Іспансько-американській війні, інтервенціям та окупаційній  

політиці Вашингтона в країнах Карибського басейну. Великий масив 

розвідок стосується проблем спорудження та адміністрування Панамського 

каналу (М. В. Вільямс, Г. Аріас, Р. Коллін, Т. Ткачова). 

Четверту групу складають біографічні розвідки, присвячені поглядам, 

життю та діяльності президентів і державних секретарів досліджуваного 

періоду, оскільки нові прочитання та способи можливого використання 

доктрини Монро в дипломатії США, як правило, пов’язані з постатями 

окремих державних діячів. Зокрема праці В. Теєра,  Г. Брандса, Ф. Маркса,  

А. Уткіна, В. Романова висвітлюють ґенезу та еволюцію 

латиноамериканської політики президентів Т. Рузвельта, В. Г. Тафта, В. 

Вільсона.  

На жаль, у вітчизняній історіографії поки не існує детального розгляду 

питань латиноамериканської дипломатії США чи історичного значення 

доктрини Монро. Поодинокі відомості містяться в працях низки українських 

дослідників – В. Космини, Є. Камінського, І. Дудко, Д. Лакішика, –

присвячених  актуальним питанням теорії та практики зовнішньої політики 

Сполучених Штатів. 

У підрозділі 1. 2. «Джерельна база дослідження» проаналізовано 

широкий комплекс джерел, які можуть бути умовно поділені на кілька 

категорій. 

Першу групу складають офіційні документи, які мають різне  

походження та висвітлюють питання як характеру доктрини Монро, так і 

латиноамериканської дипломатії США різних періодів історії. Серед них – 

щорічні послання президентів США Конгресу (власне, з такого звернення 

Дж. Монро1823 р. викристалізувалася «доктрина Монро») та великий обсяг 

спеціальних послань Конгресу, що з’являлися відповідно до нагальних 

проблем як внутрішньої, так і зовнішньої політики США. Суттєвий штрих у 

відтворенні картини латиноамериканської дипломатії Сполучених Штатів 

вносять тексти інавгураційних промов президентів та передвиборчих 

платформ Республіканської та Демократичної партій США. Неодноразово в 

даних текстах з’являлися згадки про президента Дж. Монро та його 

доктрину. Окремо варто відзначити збірку «Зовнішні відносини Сполучених 

Штатів» (The Foreign Relations of the United States) – офіційну документацію, 

що відображає весь комплекс дипломатичної діяльності та ключові 

зовнішньополітичні рішення американського політикуму. Для проблематики  
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дисертації актуальним стало вивчення низки міждержавних договорів та угод 

США різних років як з країнами Латинської Америки, так і з європейськими 

державами в питаннях, що стосувалися Американського континенту. 

Документи законодавчої гілки влади США вносять важливий штрих у 

дослідження та є цінним додатковим джерелом вивчення історії дипломатії 

США. 

Багаті та різноманітні джерела особового походження складають другу 

велику групу документальної бази дослідження. Вони дають можливість 

відтворити необхідну для роботи над дисертацією картину поглядів 

державних діячів на сутність та значення доктрини Монро, обґрунтування її 

використання на службі дипломатії в Латинській Америці. Роздуми 

державних діячів, науковців кінця ХІХ – початку ХХ ст. мають першорядне 

значення для вивчення шляхів розвитку доктрини Монро, що стало 

свідченням прагнень США до лідерства в Західній півкулі та позиціонування 

себе як світової держави. Джерела особового походження можуть бути 

систематизовані до кількох типів: мемуари та автобіографії, листування та 

особисті папери, наукові розвідки та ін. Дуже цінний матеріал для 

дослідження дає епістолярна спадщина та мемуари державних діячів США з 

огляду на особливе місце президентського інституту у владній структурі 

країни. Поряд з паперами президентів США цінні відомості містяться в 

особистих паперах державних секретарів, які є очільниками 

зовнішньополітичного відомства. 

Третю групу джерел складають наукові розвідки сучасників 

досліджуваних подій. На їх сторінках увага приділялася як окремим 

епізодам, так і загальним тенденціям міжнародної політики США. Питання 

війни США з Іспанією в 1898 р., спорудження міжокеанського каналу, 

розбудова відносин з країнами Центральної Америки та Карибського басейну 

розглянуті в аналітичних працях Дж. Четвуда, Х. Аріаса, Е. Карнегі, Х. 

Вільсона та ін. 

До четвертої групи джерел належать матеріали американської преси 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. На сторінках «Нью-Йорк Таймс», «Чікаго 

Трібьюн», інших газет та наукових періодичних видань точилися гострі 

дискусії стосовно зовнішньої політики США та доктрини Монро як її основи. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що джерела, які є в нашому 

розпорядженні, дозволяють скласти досить повне уявлення про розвиток 

доктрини Монро в латиноамериканській політиці США 1895-1917 рр. 

Критичний аналіз документів та комплексне їх використання роблять 

можливим дослідження теми дисертації. 

У другому розділі «Еволюція доктрини Монро як концептуальної 

основи латиноамериканської політики США в ХІХ ст.» окреслено витоки 

появи та характер доктрини, її значення як концептуальної основи 

американської зовнішньої політики.  
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У підрозділі 2. 1. «Доктрина Монро в політиці США щодо країн 

Латинської Америки (1823-1895 рр.)» висвітлюється походження доктрини 

та складний процес її трансформації під впливом міжнародних процесів у 

всьому світі; розглядається вплив принципів 1823 р. на розробку 

дипломатичної стратегії Вашингтона в різних частинах Латинської Америки  

до кінця ХІХ ст. Автором здійснено спробу пояснення значущості засад 

доктрини та її недоторканості в зовнішній політиці Сполучених Штатів.  

Підрозділ 2. 2. «Меморандум Р. Олні та нова інтерпретація положень 

доктрини Монро» зосереджений на подіях поворотного моменту в історії 

американської зовнішньої політики, в Латинській Америці зокрема, – 

Венесуельській кризі 1895 р. – дипломатичному конфлікті між Венесуелою 

та Великою Британією за прикордонну територію. Президент США Г. 

Клівленд прийняв розширене тлумачення доктрини Монро (поправка Р. 

Олні), яке не просто виключало появу нових європейських колоній, але й 

декларувало фактичний суверенітет США в Західній півкулі. Позиція США у  

Венесуельській кризі 1895 р. продемонструвала їх прагнення до регіональної 

гегемонії, уникаючи при цьому інтервенції в Латинську Америку. Водночас 

Р. Олні та Г. Клівленд значно розширили сферу використання положень 

доктрини Монро: відтепер, за виникнення будь-яких суперечностей між 

державами американського та європейського континентів, лунало звернення 

до принципів 1823 року. 

У підрозділі 2. 3. «Іспансько-американська війна 1898 р.: виклик для 

доктрини Монро» аналізується місце, яке займала доктрина в подіях війни 

США проти Іспанії, що почалася з повстання на Кубі  – іспанській колонії, 

яка десятиліттями залишалася каменем спотикання у відносинах держав. На 

даному прикладі продемонстровано те, як довільно нечіткі формулювання 

1823 р. трактувалися та використовувалися Білим Домом відповідно до 

виникаючих міжнародних викликів. 

Третій розділ «Доктрина Монро за президентства Т. Рузвельта 

(1901-1909 рр.) цілком присвячений ключовим питанням 

латиноамериканського курсу США за президента Т. Рузвельта та його 

власному, розширеному та більш агресивному, прочитанню доктрини Монро. 

У підрозділі 3. 1. «Проблема Панамського  каналу» розглянуто вплив 

доктрини Монро на пріоритетне завдання американської дипломатії початку 

ХХ ст. – спорудження Панамського каналу. Відокремлення Панами від 

Колумбії не обійшлося без підтримки Сполучених Штатів, що поклало 

початок низці інтервенцій у держави Центральної Америки та Карибського 

басейну. При цьому Т. Рузвельт, як і його попередники, волів утримуватися 

від анексії територій, не перетворюючи Сполучені Штати на колоніальну 

імперію. Зазначено, що одностороннє будівництво та контроль над каналом 

дозволили США зайняти домінуючу позицію в Західній півкулі, що зумовило  

модернізацію  та  розширене  тлумачення доктрини Монро  як   традиційного 
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зовнішньополітичного принципу. 

Підрозділ 3. 2. «Венесуельська криза 1902-1903 рр.» висвітлює вплив 

конфлікту США та Німецької імперії в Латинській Америці на появу 

поправки президента Т. Рузвельта до доктрини Монро, яка власне була 

самостійною «доктриною Рузвельта». На початку ХХ ст. перемога США в 

Іспансько-американській війні 1898 р. та встановлення протекторату над 

низкою островів, досягнення права на одностороннє спорудження та 

адміністрування міжокеанського каналу ставили перед Вашингтоном низку 

важливих викликів. Президент Т. Рузвельт відповідав на них «великим 

кийком» – погрозою або безпосереднім використанням  силових методів 

досягнення цілей. Подібна стратегія мала забезпечити економічне та 

політичне лідерство США в Латинській Америці, передусім – в зоні 

Карибського басейну.  

Переломним моментом для відносин США з великими європейськими 

державами, перш за все – з Німеччиною, стала Венесуельська криза 1902-

1903 рр. Національним пріоритетом для США ставало витіснення 

економічного впливу європейців з Нового світу. Концептуальною основою 

для досягнення нових геополітичних цілей та встановлення регіональної 

гегемонії США залишалася доктрина Монро. 

Підрозділ 3. 3. «Криза в Домініканській Республіці   та  «поправка 

Рузвельта до доктрини Монро» (1904 р.)» розкриває вплив економічної 

кризи в Домініканській Республіці на рішучий спротив США проти будь-якої 

європейської присутності, військової чи економічної, в Західній півкулі. 

Подібний демарш втілився в кардинально новому прочитанні доктрини 

Монро – відверто агресивній та шовіністичній «поправці Рузвельта до 

доктрини Монро». Протекціоністська політика стосовно 

латиноамериканських країн зумовила чисельні інтервенції, що 

обґрунтовувалися прагненнями підтримання тут закону та порядку, як того й  

вимагала доктрина Монро у прочитанні Т. Рузвельта. 

У четвертому розділі – «Перегляд доктрини Монро в 

латиноамериканській політиці США напередодні вступу в Першу 

світову війну» – увагу зосереджено на місці доктрини Монро в поглядах і 

дипломатії державного секретаря Е. Рута, президентів В. Г. Тафта та В. 

Вільсона. Розглянуто інтервенціоністську політику США в країнах 

Центральної Америки та Карибського басейну,  а також співвідношення 

принципів доктрини та  вступу Сполучених Штатів у Першу світову   війну. 

У підрозділі 4. 1. «Місце доктрини Монро в поглядах і дипломатії 

державного секретаря Е. Рута та президента В. Г. Тафта» визначено, що 

держсекретар Е. Рут та президент В. Г. Тафт продовжували стосовно 

Латинської Америки курс, започаткований Т. Рузвельтом. Однак їх 

дипломатичні методи, як і сприйняття доктрини Монро, дещо різнилися. 

Можна говорити про те, що держсекретар Е. Рут стояв біля витоків «політики  
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доброго сусіда» – США мали виступати в якості посередника та «старшого 

брата» в міжамериканських конфліктах.  Дипломатія періоду президентства 

В. Г. Тафта також відповідала духу доктрини Монро. США не втручалися в 

політику європейських держав у Латинській Америці, обмежуючись 

заходами з захисту життя та майна своїх громадян. Пріоритетними 

завданнями залишалися виключний контроль за спорудженням та безпекою 

Панамського каналу, а також досягнення стабілізації в країнах Центральної 

Америки та Карибського басейну. Доктрина Монро отримала продовження в 

«поправці Лоджа», що може свідчити про її значущість та актуальність в 

поточній американській дипломатії. 

Підрозділ  4. 2. «Доктрина Монро в зовнішньополітичній концепції та 

латиноамериканській політиці президента Вудро Вільсона (1913-1914 рр.)» 

присвячено теоретичним поглядам В. Вільсона на доктрину Монро та її 

практичному використанню в американській дипломатії до початку Першої 

світової війни. В. Вільсон органічно поєднував досвід та погляди  своїх 

попередників та власний політичний ідеалізм. Очевидно, великий вплив на 

його бачення мала й доктрина Монро, від принципів якої він не відходив у 

своєму курсі щодо Латинської Америки. Президентом неодноразово 

наголошувалося, що США виконують «цивілізаторську» місію відносно 

менш розвинених республік на південь від кордону США. На базі визнаної на 

міжнародному рівні доктрини Монро В. Вільсон прагнув створити 

співдружність американських держав під егідою Сполучених Штатів. 

У підрозділі 4. 3. «Політика США в країнах Центральної Америки та 

Карибського басейну (1913-1917 рр.)» розгляд інтервенціоністської політики 

президента В. Вільсона в Латинській Америці, промови та тексти, викладені 

ним в різні часи, дозволяють дійти часом протилежних висновків. З одного 

боку, сам вступ США в Першу світову війну може здатися безповоротним 

відходом від принципів, закладених доктриною Монро. З іншого – президент 

В. Вільсон прагнув не зректися, а поширити тези 1823 р. на весь світ. Це 

може слугувати прикладом того, що зовнішньополітичний курс В. Вільсона 

був неухильним дотриманням та закономірним розвитком доктрини Монро, 

більше того – її екстраполяції на весь світ.  Агресивна політика в країнах 

Центральної Америки та Карибського басейну, інтервенції та окупації, 

спричинені, чи принаймні виправдані, загрозою європейського вторгнення, 

стали продовженням та розширенням зовнішньополітичного курсу 

попередників. 

У висновках сформульовано загальні підсумки проведеного 

дослідження та викладено основні положення дисертації, що виносяться на 

захист: 

 Латиноамериканська політика Сполучених Штатів ХІХ – початку 

ХХ ст.,  характер  та особливості розвитку доктрини Монро дотепер  не  мали  
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всебічного розгляду в українській науковій думці. Згідно з проаналізованою 

під час дослідження історіографічною та джерельною базою можна 

відтворити загальну картину латиноамериканської політики США та 

значення для неї доктрини Монро. Варто брати до уваги ідеологічну 

заангажованість окремих наукових праць, зокрема, радянських досліджень та 

американських робіт першої половини ХХ ст. Вивчення розвитку доктрини 

Монро є можливим лише за детального аналізу історії як міжнародних 

відносин, так і  країн Латинської Америки та Сполучених Штатів. Джерельна 

база дослідження представлена широким колом документів – джерел 

офіційного та особового походження, матеріалів преси. 

 Доведено, що з моменту появи в 1823 р. доктрина Монро суттєво 

трансформувалася та модернізувалася, не втрачаючи при цьому ролі 

концептуальної основи американської зовнішньої політики. Слід зауважити, 

що витоки її лежали як у міжнародній, так і у внутрішньополітичній 

площині. Відповідно до виникаючих протягом ХІХ ст. викликів дипломатії 

США з’являлися чисельні поправки до доктрини Монро та її нові 

інтерпретації, що дозволяли Сполученим Штатам проводити обґрунтований 

зовнішньополітичний та оборонний курс. Він полягав у поступовому 

витісненні європейських конкурентів з Латинської Америки як сфери 

виключного впливу США. У досягненні своїх дипломатичних цілей 

американські урядовці не гребували силовими методами, традиційно при 

цьому спираючись на доктрину Монро. 

 Встановлено, що переломним моментом у історії доктрини 

Монро та еволюції латиноамериканської політики США став 1895 р. – тоді 

Сполучені Штати не лишилися осторонь вирішення Венесуельської кризи, 

спричиненої розбіжностями між Великою Британією та Венесуелою через 

територію колоніальної Британської Гвіани. Держсекретар Р. Олні  заявив, 

що могутність США робить їх суверенними на своєму континенті, 

прирівнюючи до порушення доктрини Монро будь-яке втручання 

заокеанських держав в американські справи. 

 Зазначено, що війна США проти Іспанії в 1898 р. є прикладом не 

беззаперечного наслідування заповіту Дж. Монро чи засад ізоляціонізму, а 

скоріше проявом відходу від традицій з огляду на нагальні національні 

пріоритети. Встановлення американського протекторату над Кубою, 

Філіппінами і Пуерто-Ріко не може розцінюватися як безпосередній прояв 

дотримання доктрини Монро. Однак в умовах розбрату всередині політичної 

верхівки США після Іспансько-американської війни саме доктрина Монро 

сприяла примиренню між антиімперіалістами та шовіністами. Адже 

«Принципи 1823 року» якнайкраще представляли ідеї антиколоніалізму, не 

виключаючи при цьому інтервенції та окупації в добрих цілях розвитку 

цивілізації. 
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 Розглянуто розвиток доктрини Монро в період президентства Т. 

Рузвельта, коли протистояння США з європейськими державами за 

економічний і геополітичний вплив у регіоні Латинської Америки стало 

одним з факторів трансформації зовнішньої політики Сполучених Штатів. Т. 

Рузвельт представив у 1904 р. власне розширене й більш агресивне 

тлумачення принципів 1823 р. Суть поправки (або ж висновку чи короларію) 

Т. Рузвельта до доктрини Монро полягала в ототожненні американцями своєї 

військової потужності й політичної волі із нормами міжнародного права. 

Тому можна стверджувати про перехід Сполученими Штатами на початку 

ХХ ст. до окремої, цілком самостійної, доктрини Т. Рузвельта. Вона, як і 

раніше доктрина Монро, не була формалізована жодними міжнародно-

правовими нормами чи визнана світовим загалом.   

 Охарактеризовано «поправку Рузвельта до доктрини Монро» в 

якості теоретичного підґрунтя «політики великого кийка» – врегулювання 

конфліктів у Латинській Америці силовими методами. Спричинити до 

превентивних збройних дій могли економічні катастрофи в країнах 

Центральної Америки та Карибського басейну. Їх величезні борги перед 

урядами європейських держав загрожували спровокувати інтервенції на 

Американський континент з-за океану, як це відбулося у Венесуелі взимку 

1902-1903 рр. Завдяки «поправці Рузвельта до доктрини Монро» Сполучені 

Штати брали на себе роль єдиної «поліцейської сили» в Західній півкулі, 

забезпечивши собі право на відверте втручання у внутрішні справи 

латиноамериканських країн. Воно могло набути форми як збройної 

інтервенції, так і встановлення економічного та політичного контролю 

Сполучених Штатів. Варто наголосити, що традиційно контакти США з 

великими країнами Південної Америки були слабшими, а дипломатія тут – 

більш виваженою та миролюбною.   

 Досліджено відмінні від рузвельтівської концепції розбудови 

відносин з Латинською Америкою, пов’язані з діяльністю на посадах 

державного секретаря Е. Рута та президента В. Г. Тафта. Основою підходу Е. 

Рута було верховенство міжнародного права та взаємовигідна співпраця. Він 

особисто вважав доктрину Монро найважливішим принципом діяльності 

США на міжнародній арені, що при цьому не давав країні права на 

регіональну гегемонію або захоплення територій чи держав Американського 

континенту. Наступник Т. Рузвельта на президентській посаді В. Г. Тафт 

вирішив зробити ставку на використання «долара замість куль». Новий етап 

американської зовнішньої політики отримав назву «дипломатії долара». За В. 

Г. Тафта доктрина Монро перетворилася на потужний інструмент усунення 

зарубіжних інвесторів з латиноамериканських ринків. Однак це не означало 

відмову від використання силових методів, там де таке вирішення проблеми 

виглядало більш доцільним та ефективним, зокрема – в країнах Карибського 

басейну. 



 
 

13 

 

 Проаналізовано місце доктрини Монро у зовнішньополітичній 

філософії та латиноамериканській дипломатії президента В. Вільсона. Для 

нього гучний маніфест Дж. Монро слугував не лише засобом обмеження 

іноземного впливу в Західній півкулі. Як яскравий представник політичного 

ідеалізму В. Вільсон вважав доктрину, а відтак – і власні кроки в 

латиноамериканській     політиці,    цивілізаційним    обов’язком    США     

стосовно південних сусідів, навіть якщо цей обов’язок доводилось 

виконувати  силовим шляхом. Тому перебування В. Вільсона в Білому домі 

для країн Латинської Америки позначилося агресивними інтервенціями та 

окупаціями їх територій, однак без їх формальної анексії. В. Вільсон також 

запропонував прийняти доктрину Монро в якості світової доктрини, 

розбудовуючи на її принципах нову систему «співдружності сил». 

Президенту вдалося домогтися безпрецедентного успіху – доктрина Монро 

стала частиною Статуту Ліги націй, що означало визнання світом її 

авторитетності та актуальності вже після Першої світової війни. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження 

латиноамериканської політики Вашингтона в 1895-1917 рр. можна 

стверджувати, що прагнення правлячих кіл США відстояти та розширити 

свій економічний та геополітичний вплив потребували серйозної теоретичної 

підтримки. Лідерські зазіхання Сполучених Штатів базувалися не лише на 

економічній та військовій потужності країни. Їх міцну концептуальну основу  

складала доктрина Монро 1823 р. Реалії міжнародних відносин кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. та значна активізація дипломатії США в Західній півкулі 

спричинили не лише до розвитку доктрини Монро, але й до перетворення її 

майже на національний символ. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за    спеціальністю    07.00.02 –    всесвітня історія. –  Київський національний  
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університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2016. 

У дисертації досліджується історичний розвиток доктрини Монро в 

якості  концептуальної основи дипломатії Сполучених Штатів у Латинській 

Америці    в    період    1895-1917    рр.   Проаналізовано     та    структуровано 

історіографію та джерельну базу проблеми, визначено витоки та характер 

доктрини. 

Доктрина Монро, залишаючись з 1823 р. традиційним принципом 

зовнішньої політики США, під впливом історичних обставин зазнавала 

суттєвих змін. Автором розглянуто принципово нові прочитання та поправки 

до доктрини, що з’явилися в 1895-1917 рр. Висвітлюється тісний зв'язок 

еволюції доктрини Монро з нагальними завданнями дипломатії Вашингтона 

на латиноамериканському напрямі, зумовленими поворотними подіями 

міжнародних відносин кінця ХІХ – початку ХХ ст. У дисертації окремо 

розглянуто погляди провідних тогочасних американських державних діячів 

на роль та місце доктрини Монро в зовнішній політиці США, зокрема – в 

державах Латинської Америки. 

Ключові слова: США, доктрина Монро, Латинська Америка, зовнішня 

політика, дипломатія, міжнародні відносини. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лукач И. Б. Доктрина Монро в латиноамериканской политике 

США (1895-1917 гг.). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

В диссертации исследуется историческое развитие доктрины Монро в 

качестве концептуальной основы дипломатии Соединенных Штатов в 

Латинской Америке в период 1895-1917 гг. Проанализирована и 

структурирована историография и источниковая база проблемы, определены 

истоки и характер доктрины. 

Доктрина Монро, оставаясь с 1823 г. традиционным принципом 

внешней политики США, под влиянием исторических обстоятельств 

претерпевала существенные изменения. Автором рассмотрены 

принципиально новые прочтения и поправки к доктрине, появившиеся в 

1895-1917 гг. Освещается тесная связь эволюции доктрины Монро с 

насущными заданиями дипломатии Вашингтона на латиноамериканском 

направлении, обусловленными поворотными событиями международных  

отношений конца ХІХ – начала ХХ вв.  В диссертации отдельно рассмотрены 

взгляды  ведущих государственных деятелей США  того времени на роль и  
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место доктрины Монро во внешней политике США, в частности – в 

государствах Латинской Америки. 

Ключевые слова: США, доктрина Монро, Латинская Америка, 

внешняя политика, дипломатия, международные отношения. 

 

SUMMARY 

Lukach I. The Monroe Doctrine in the U. S. Policy in Latin America 

(1895-1917). – Manuscript copyright. 

Thesis for receiving a degree Candidate of Science of History on specialty 

07.00.02 – World History. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

Historical evolution of the Monroe Doctrine as a conceptual basement of the 

U. S. diplomacy in Latin America in years 1895-1917 is studied in this paper. The 

historiography and the source base of the topic are analyzed and structured, the 

origins, nature and the significance of the Doctrine, the practice of its applying in 

the U. S. diplomatic course are traced.  

Actually a declaration, announced by the president James Monroe in his 

1823 State of the Union address, the Doctrine became a longstanding cornerstone 

of U.S. foreign policy. Due to the historical circumstances it underwent significant 

changes. The author considers fundamentally new readings and corollaries, added 

to the Doctrine in 1895-1917. The close connection of the Monroe Doctrine 

evolution to the urgent tasks of the U. S. diplomacy in Latin America, ensuing 

from such outstanding events of the late 19
 th

 – early 20
th
 century as the Venezuela 

Crisises of 1895 and 1902-1903, the Spanish-American War of 1898, building of 

the Panama Canal and the U. S. entry into the First World War is highlighted. It is 

pointed out that numerous corollaries to the Monroe Doctrine (as those made by 

state secretary R. Olney, president T. Roosevelt, senator H. C. Lodge) and its new 

interpretations allowed the USA to maintain a reasonable foreign policy and 

defense course. It consisted in a gradual displacement of the European powers 

rivals in the Latin American region, considered as the U. S. exceptional sphere of 

influence. Thus the Monroe Doctrine  provided precedent and support for U.S. 

expansion on the American continent. 

The outlooks of the leading American statesmen on the Monroe Doctrine 

place and role in the U. S. foreign policy, particularly in Latin America, are 

revealed as well. Special attention is paid to the reviews of the “Principles of 1823” 

by the presidents T. Roosevelt in the context of his “Big Stick policy” and W. 

Wilson in the U. S. diplomatic course in Central America and the Caribbean. It is 

noticed that Latin American nations often protested the way in which Washington 

had chosen to extend the Monroe Doctrine as a justification for interference with 

their own policies. 

Key words: the USA, the Monroe Doctrine, Latin America, foreign policy, 

diplomacy, international relations. 


