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Стаття присвячена відносинам між США та Україною у 20-му столітті. 
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Геополітичні реалії сучасного світу висунули України на фронт шпальт 

іноземних ЗМІ та зовнішньої політики країн, що претендують  на світове 

панування. Військово-політична агресія Російської Федерації позбавила, або 

принаймні тотально обмежила варіанти зовнішньополітичного вибору України. 

Фактично українська держава змушена шукати допомоги у послідовного 

противника Росії – США. Парадокс у тому, що Росія брутально бореться за 

контроль над Україною, тим самим штовхаючи її в обійми Заходу. Зважаючи на 



таку ситуацію, актуальним є не лише питання налагодження відносин з США 

на сучасному етапі, а й дослідження таких відносин в історичному контексті 

для розуміння та адекватної оцінки процесу та результатів такої співпраці. 

 Мето дослідження є виокремлення загальних тенденцій розвитку 

відносин Україна-США у 20-му столітті. Для досягнення поставленої мети 

необхідно виконати наступні завдання: 1) аналіз витоків відносин між США та 

Україною (українські емігранти у першій половині 20ст.); 2) дослідження 

відношення США до українського питання після другої світової війни; 3) роль 

США у становленні України як незалежної держави (кінець 20-го ст.) 

 США із самого початку свого існування ідентифікували себе як “нову 

Європу, не обтяжену вантажем історії”. “Кінець “холодної війни” породив ще 

більшу спокусу переробити світ  за американським образом і подобою” [3 

с. 733]. Саме такі настрої були в американському істеблішменті після 

завершення “холодної війни”. Як визнає сам Кіссінджер, США вийшли із 

глобального конфлікту наддержавою, проте втриматись довгий час на цих 

позиціях їм буде вкрай важко. Основними конкурентами США на міжнародній 

арені стають військово-політичні союзники. Залагодити проблеми зіткнень 

військово-стратегічних та економічних інтересів країн, скоординувати їх 

розв’язання так, щоб забезпечити собі роль динамічного й ефективного 

світового лідера, може стати понад реальних можливостей США. При цьому 

США як претенденти на безапеляційне лідерство на даному етапі можуть у 

повній мірі покластись на збройні сили, пропаганду та майстерну дипломатію. 

Проте їхні наміри та військово-силові акції частіше за все не мають 

легітимності та суперечать нормам міжнародного права, сприяючи практиці 

подвійних стандартів. 

Першопочатково зносини Україна та США мали вияв у формі емігрантів з 

українських земель. Маємо три хвилі еміграції. Перший, 70-ті, 90-ті рр. 19-го 

століття, переселялися безземельні селяни Галичини. Другий, 20-ті рр. 20-го 

століття та третій, після 1945 року, переважно втікачі від переслідувань 

радянського режиму. На сьогодні за океаном близько 2 млн. українців.  



Емігранти стали потенційним лобі України в США. Однак незважаючи на 

це УНР в 1918-1920 не отримала допомоги від Америки. Період першої світової 

війни характеризувався індиферентним відношенням Сполучених Штатів до 

України. Ситуація на українських землях розглядалася в контексті 

громадянської війни в Росії, а Україна як частина Росії. Американському послу 

в УНР Марголіну розтлумачили те що відбувається, лише провівши порівняння 

з громадянською війною в штатах між Північчю(УНР) та Півднем(Росія). 

Надалі, доречно говорити не про відносини, а про ставлення США до 

України. 1918-1938 рр. також не характеризувалися прихильною 

зацікавленістю уряду США до України. Цей період зносин підсумовує доповідь 

американського дипломата Бідла, де він вважає що національне питання 

інспіровано фашистською Німеччиною.  

Після другої світової війни розпочався новий етап ставлення США до 

України. Зокрема, в 1945 р. було підтримано входження України до ООН як 

засновника. У 50-ті рр. США змінює свою політику щодо колонізованих 

народів. Разом з тим українські емігранти стають організованою політичною 

силою, що стимулює увагу до України. 

У 1954 р. США створили Асамблею поневолених народів, до яких 

віднесли й Україну. Всі наступні роки офіційна позиція Білого Дому полягала в 

тому, що Україна, як і інші республіки, є поневоленою та такою що силою 

утримується в складі СРСР(1959 р. Закон “Про поневолені нації Радянського 

Союзу”). 

Така позиція була частиною психологічної війни США проти СРСР. Про 

реальні кроки визволення України не йшлося. Адміністрація Сполучених 

Штатів вважала надзвичайно роз’єднаними національні українські сили, тому 

реальна допомога, за висловом американським аналітиків, призведе до другого 

В’єтнаму. 

До українсько-американських організацій надходили телеграми від 

президентів(Ніксона, Картера, Рейгана) з обіцянками підтримки та допомоги. 



Коли назрів розпад Радянського Союзу, позиція щодо України набула 

нової форми. США не бажали розпаду СРСР, що призведе до хаосу, та не 

підтримали прагнення України до незалежності. У серпні 1991 року Буш 

відвідуючи Київ заявив, що Америка не підтримає вбивчого націоналізму, що 

спонукає до міжнаціональної ненависті. 

Однак сенат ще в 1989 році закликав президента вимагати легалізації 

заборонених українських церков та вшанування жертв голодомору 1933 року. 

Зважаючи на всеукраїнський референдум(1 грудня) та утворення СНД(8 

грудня), США 25 грудня 1991 року визнали незалежність України. 

Початок 90-х характеризувався поїздками новообраних президентів до 

США(Кравчук в 1994 р. та Кучма в 1994 р.). Україна відмовилась від ядерної 

зброї, натомість отримала гарантії безпеки від США. Уряд Америки надає 

Україні щорічну допомогу(200-300 млн. дол.). За цим показником Україна на 

третьому місці після Ізраїлю та Єгипту, однак порядок сум зовсім інший. Про 

дружні відносини свідчить перебування Б. Клінтона двічі на українській землі 

під час свого президентства. 

Вашингтон, перебуваючи в стані ейфорії від перемоги в “холодній війні” й 

розуміючи, що США залишились єдиною у світі наддержавою, не оцінив 

об’єктивно ситуацію й намагався встановити “стратегічне партнерство” з 

Москвою. Політика Сполучених Штатів визначалась домінуючим для них 

питанням – самовизначення Росії, котре органічно пов’язане з можливим 

розвитком зовнішньої проблеми російсько-українських відносин[1]. 

Збереження Україною незалежності, стабільності в усіх сферах життя 

означатиме, що Росія стала постімперською країною. Проте Росія завжди 

намагалась підкорити Україну й продовжує це робити, однак у більш 

завуальованій формі. Отже, ніякої постімперської Росії не існує. “Переважна 

більшість російських лідерів, якими б не були їх політичні переконання, 

відмовляються визнати крах радянської імперії або легітимність країн-

спадкоємиць, особливо України – колиски російського православ’я [3; с. 743]. 



Збереження Україною незалежності, стабільності в усіх сферах життя 

означатиме, що Росія стала постімперською країною. Проте Росія завжди 

намагалась підкорити Україну й продовжує це робити, однак у більш 

завуальованій формі. Отже, ніякої постімперської Росії не існує. Стараннями 

російських політиків США вважали отримання Україною незалежності 

тимчасовим явищем, спричиненим вибухом націоналістичних настроїв етнічної 

групи. Це підтверджує у своїй книзі й доктор Кіссінджер, критикуючи 

великодержавні амбіції російських політиків, і однозначно заявляє: “Переважна 

більшість російських лідерів, якими б не були їх політичні переконання, 

відмовляються визнати крах радянської імперії або легітимність країн-

спадкоємиць, особливо України – колиски російського православ’я” [3; с. 743]. 

З другої половини 90-х міждержавні відносини будуються на фоні 

скандалів, що погрожують перерости в торгівельну війну. Так 1997 року США 

наполягає на припиненні участі України в проекті побудови АЕС в Ірані. З уст 

Л.Кучми надходить протилежна інформація, проте Україна таки відмовляється 

від іранського контракту під погрозою торгівельної війни та в обмін на кредити 

атомній галузі. Цікаво, що в 1998 р. “Вашингтон пост” зазначила, що іранський 

контракт не підпадає під жоден американський закон про застосування санкцій. 

Надалі, в 2001 році розгорівся касетний скандал, що знову утруднив 

відносини з США. Л. Кучма тяжіє до Росії і Америка ставиться до цього більш 

ніж прохолодно. 2002 рік, США звинувачує Україну в порушенні прав 

інтелектуальної власності, недостатній боротьбі з піратським аудіо та 

відеозаписами. Санкції накладені США позначились на легкій промисловості, 

що втратила біля 75 млн. доларів. 2003 рік, звинувачення у постачанні 

Україною “кольчуг” до Іраку. 

Після входження України в антиіракську коаліцію, відносини між країнами 

стають дружніми. Україні обіцяються вигідні контракти на відбудову Іраку. 

Л.Кучму запросили на саміт НАТО в Туреччині 2004-го року, проходить 

вдалий візит прем’єр-міністра Януковича до США. Останній зустрічається з 

віце-президентом Чейні, держсекретарем К.Пауелом, обговорює демпінгові 



справи щодо українського металопрокату, просить визнати Україну країною з 

ринковою економікою, підписує протокол по взаємний доступ товарів та 

послуг.  

Ставлення Сполучених Штатів до України поступово еволюціонує в 

напрямі виходу  на рівень партнерських відносин.  У 90-х рр. ХХ ст. Україна 

була радше розмінною монетою, аніж партнером. США є класичною 

ліберальною демократією, що визнає вищою цінністю потреби та інтереси своїх 

громадян, а отже й американської держави. Україна не претендує на роль 

наддержави. Як показує історія зносин двох країн, ці зносини залежать від 

інтересів Сполучених Штатів. Доки у США відносно України присутні 

інтереси, а Україна їх задовольняє, міждержавні відносини будуть 

безхмарними. І демократизація українського суспільства, лібералізація 

економіки не мають вирішального значення для вдалого співробітництва.  
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