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І. Назва дисципліни: Політика США у Південно-Східній Азії  

 
 
ІІ. Викладач: Городня Наталія Данилівна 
Web-сторінка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 
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ІІІ. Кафедра: Нової та новітньої історії зарубіжних країн 

IV. Кількість годин: 
Лекції – 40 
Самостійна робота – 50 
Разом – 3 кредити СКТС 
 
V. Форма контролю: Залік 

VI. Актуальність дисципліни, практичне застосування 

Регіон Південно-Східна Азія (ПСА) включає Індонезію, Малайзію, Сінгапур, 
Таїланд, Філіппіни, Бруней, М'янму, В'єтнам, Лаос, Камбоджу. До Другої світової війни 
тут знаходилися колонії, протекторати і залежні території (за винятком Сіаму/Таїланду) 
Великої Британії, Франції, Голландії і США. Після здобуття незалежності держави ПСА 
були серед найбідніших у світі, а ситуація в регіоні – вкрай нестабільною. В Індокитаї 
понад 40 років тривали війни, що могли поширитися на сусідні держави. Ситуація в інших 
державах характеризувалася їхніми взаємними територіальними претензіями, діяльністю 
комуністичного підпілля, сепаратистськими рухами.  

У 1954 р. президент США Д. Ейзенхауер застосував до держав ПСА аналогію з 
доміно, а саме: поширення влади комуністів на Південний В'єтнам мало призвести до 
падіння режимів в інших державах – Бірмі, Таїланді, Малайї, Індонезії. Щоб не допустити 
цього, США усіляко підтримували Південний В'єтнам, а в другій половині 1960-х рр. 
брали безпосередню участь у В'єтнамській війні. Хоч комуністи в цій державі все-таки 
перемогли, проте «теорія доміно» виправдалася лише стосовно Лаосу і Камбоджі.  

http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=128


У 1980-1990-ті рр. авангардні держави ПСА перетворилися з «доміно» на 
«динамо», рушійну силу світової економіки, стали азійськими «тиграми» і «драконами». 
На сьогодні Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), є неформальним лідером 
«великої» Східної Азії, а держави-її члени отримують суттєвий зиск від конкуренції між 
великими державами за вплив у регіоні. Досвід держав ПСА і АСЕАН може служити для 
України прикладом успішних реформ і ефективного захисту своїх інтересів середніми і 
малими державами.  

Роль США у Південно-Східній Азії, місце цього регіону в їхній політиці другої 
половини ХХ-ХХІ ст. ми з'ясовуватимемо під час вивчення цього курсу. Можливе 
викладання окремих сегментів курсу англійською мовою. 

 

VII. Структура дисципліни включає три блоки. 

1. Політика США у Південно-Східній Азії у 1945-1989 рр.  

Позиція США щодо подій у ПСА у 1945 - першій половині 1960-х рр. Роль США у 
регіональній системі безпеки Східної Азії. Участь США у В'єтнамській війні. Зміни в 
політиці США щодо держав ПСА і АСЕАН після В'єтнамської війни. Стримування 
Америкою комунізму у регіоні через опосередковану підтримку регіональних держав і 
АСЕАН.  

2. Політика США у Південно-Східній Азії після закінчення «холодної війни» за 
президентства Дж. Г. У. Буша (1989-1993) і Б. Клінтона (1993-2001).  

Вплив нової міжнародної ситуації на політичні відносини США з регіональними 
державами, регіональні угоди і партнерства у сфері безпеки. Економічна політика США 
в ПСА. Демократія як система управління і права людини в політиці США в ПСА. 
Конкуренція між США і Японією за вплив у ПСА. Позиція США під час Азійської кризи 
1997-1998.  

3. Політика США у Південно-Східній Азії у ХХІ ст. за президентства Дж. У. Буша 
(2001-2009), Б. Обами (2009-2017) і Д. Трампа (з 2017 р.).  

Місце ПСА у глобальній війні з терором. Використання Вашингтоном регіональних 
стратегій. «Поворот» в політиці США до Східної Азії за президентства Б. Обами. 
Відносини між США й АСЕАН і її державами-членами. Методи забезпечення економічних 



інтересів і політичного впливу США в ПСА. Конкуренція між США, Японією і Китаєм за 
вплив у ПСА. Зміни в регіональній політиці США за президентства Д. Трампа. 

 


