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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Завдяки надзвичайній руйнівній силі 

ядерна зброя стала надпотужним засобом стримування в міжнародних відносинах, 

особливо ефективним із моменту досягнення ядерного паритету між США та СРСР 

за часів «холодної війни». Із 1945 року дві наддержави того часу – США та СРСР – 

створили ефективний механізм ядерного стримування, завдяки  якому зберігався 

відносний статус-кво у відносинах між державами під час «холодної війни». По 

досягнення ядерного паритету дана тенденція ще більше посилилася. Встановилася 

доволі стабільна система ядерного стримування, що дозволила уникнути 

глобального конфлікту протягом усього існування біполярної системи. Багато в 

чому завдяки ядерній зброї розпад цієї системи міжнародних відносин відбувся без 

масштабної війни.  

Переконливе ядерне стримування трималося на можливості взаємного 

гарантованого знищення в разі виникнення конфлікту між блоками держав. Обидва 

блоки, на чолі з СРСР та США, розуміли, що будь-який конфлікт із застосуванням 

ядерної зброї призведе до неприйнятних втрат для обох сторін. Відповідно, 

виходячи з теорії раціонального вибору, початок будь-якого простистояння з 

використанням ядерної зброї був невигідний для кожної із сторін.  

Під час «холодної війни» відбулося горизонтальне розповсюдження ядерної 

зброї. Для того, щоб його зупинити був підписаний Договір про нерозповсюдження 

ядерної зброї, згідно з яким створювався офіційний «ядерний клуб», до якого 

належали держави, які виробили та провели випробування ядерної зброї до 1 січня 

1967 року. Такими державами стали СРСР, США, Великобританія, Франція, КНР.  

Визначальний вплив на логіку ядерного стримування мали США та СРСР, 

оскільки з кількісної та якісної точки зору ядерні арсенали саме цих держав значно 

переважали ядерні арсенали інших. Інші ядерні держави могли використовувати 

ядерну зброї в політичних цілях в рамках блоків протистояння, що існували в роки 

«холодної війни», або ж для досягнення власних цілей здебільшого регіонального 

масштабу.  

Подальше горизонтальне розширення ядерної зброї на Ізраїль, Індію та 

Пакистан також призвело лише до зміни конфігурації регіональних безпекових 

систем, не вплинувши докорінним чином на глобальну систему міжнародних 

відносин. 

 Основні питання, що стосувалися ядерної зброї в біполярній системі 

міжнародних відносин, стосувалися вертикальної площини розповсюдження 

ядерної зброї, тобто кількісних та якісних характеристик ядерних арсеналів. При 

цьому, питання горизонтального розповсюдження розглядалося в контексті 

глобального протистояння.  

Після розпаду біполярної системи міжнародних відносин змінилися всі 

основні параметри світової політики. Змін зазнала і система ядерного стримування. 

При цьому в постбіполярної системі міжнародних відносин з’являються нові або ж 

актуалізуються вже існуючі до цього чинники, що мають значний вплив на систему 
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ядерного стримування. Такими чинниками можна вважати перш за все подальше 

горизонтальне розповсюдження ядерної зброї, створення систем протиракетної 

оборони США в світовому масштабі, створення високоточних потужних 

конвенційних озброєнь, прагнення отримати ядерну зброю терористичними 

організаціями.  

Всі ці чинники мають непередбачуваний вплив на систему ядерного 

стримування. Деякі дослідники схильні вважати, що вони призводять до ерозії 

ядерного стримування з перспективою подальшого нівелювання ядерного 

стримування як такого. Інші дослідники схильні вважати ці явища тимчасовими та 

такими, що докорінним чином не впливають на систему ядерного стримування, а 

лише певним чином модернізують її, при цьому основні механізми ядерного 

стримування будуть залишатися дієвими.  

Актуальним у зв’язку з вищевикладеним є дослідження  ролі ядерної зброї в 

сучасній системі міжнародних відносин на теоретичному та практичному рівнях та 

з’ясування ступеню загрози, який становлять нові виклики, пов’язані з ядерною 

зброєю. При цьому, важливим є вивчення нових факторів впливу на всю систему 

ядерне стримування в постбіполярному світі.  

Дослідження явища ядерного стримування у постбіполярному світі є 

особливо важливим для України,  враховуючи збройний конфлікт, що розгортається 

на Україні за участю офіційної ядерної держави – Російської Федерації. Відмова від 

одного із найбільших в світі ядерних арсеналів стала одним із стовпів як режиму 

нерозповсюдження, так і режиму стримування в глобальному масштабі. Порушення 

територіальної цілісності України, руйнуючи світовий порядок, так само ставить 

під сумнів концептуальні та інструментальні основи стримування. 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконано в рамках комплексної програми науково-дослідних робіт 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів 

глобалізації», затвердженої вченою радою Університету № 12 від 20 червня 2011 

року, науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах» (номер держреєстрації 0111U007054). 

Мета та завдання роботи. Мета дослідження полягає у визначенні ключових 

проблем та поточного стану режиму ядерного стримування у постбіполярному світі. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

- визначити зв'язок між структурними трансформаціями міжнародної 

системи та режимом ядерного стримування; 

- з’ясувати роль ядерного компоненту у сучасних стратегіях стримування; 

- розкрити логіку стратегії стримування у доктринах держав; 

- оцінити вплив горизонтального розповсюдження ядерної зброї на режим 

ядерного стримування; 

- визначити зв'язок між вакуумом безпеки та наближенням держав до 

володіння ядерною зброєю на регіональному рівні; 

- з’ясувати наслідки ядерних програм Ірану та КНДР для регіональної 
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безпеки;  

- визначити вплив розвитку систем протиракетної оборони на режим 

ядерного стримування. 

Об’єктом дослідження є ядерно-безпековий вимір світової політики. 

Предметом дослідження виступає еволюція режиму ядерного стримування в 

постбіполярній міжнародній системі. 

Методологічною основою дослідження послужив системний методологічній 

підхід. В його рамках в роботі застосовано структурний та функціональний аналіз, 

за допомогою яких розкривається, по-перше, цілісність процесів та проявів 

ядерного стримування, та, по-друге, зв’язок між змінами у параметрах міжнародної 

системи та тенденціями розвитку режиму ядерного стримування. 

На основі системних методологічних напрацювань в роботі використано 

структурний реалізм в якості теоретичних рамок. Саме важливість системного рівня 

міжнародно-політичних процесів, обумовленість дій окремих агентів структурними 

параметрами, на яких наголошують структурні реалісти, враховані в роботі. Автор 

виходив із того, що режим ядерного стримування також є похідною від тих 

трансформацій, яких зазнала система міжнародних відносин у постбіполяру добу. 

Конкретні прояви таких трансформацій – зміна полярності, конфігурації 

регіональних підсистем, ролі і місця ядерного фактору у світовій політиці – 

досліджені за допомогою структурного та функціонального аналізу. 

Характеристика ядерних програм Ірану та КНДР потребувала додаткового 

використання порівняльного аналізу. Схожі за проявами та мотивацією, ядерні 

програми цих держав мають власну специфіку, яка стає помітною лише при 

глибокому порівнянні. З іншого боку, історичні аспекти розвитку ядерних програм 

обох держав вимагали застосування історичного методу. Схожим чином – із 

переважним використанням методу порівняльного аналізу  та історичного методу – 

досліджувався розвиток програм протиракетної оборони. 

Особливого значення набули в роботі теоретичні проблеми ядерного 

стримування. Більшість з них розглядаються рамках класичної теорії ядерного 

стримування та її основних моделей: взаємного гарантованого знищення, ядерної 

стабільності та балансування на грані війни. Частина цих поглядів є застарілими 

(причини цього розглянуті в роботі), інша частина вимагає критичного аналізу. Але 

в цілому використання цих теоретичних інструментів є виправданим для 

дослідження таких проблем. 

Теорія раціонального вибору та пов’язані із нею теоретико-ігрові методи 

також застосовувалися в роботі. Ефективність їх обумовлена самим характером 

відносин між державами, що опиняються в ситуації взаємного стримування. Їм 

притаманний високий рівень стратегічної взаємозалежності та значна роль 

сприйняття у прийнятті рішень. Теорія ігор дозволяє досліджувати такі ситуації з 

точки зору оптимальної поведінки, тобто такої поведінки, що збільшує середній 

виграш гравця при повторенні гри. Оскільки ядерне стримування є 

багатосторонньою грою з позитивною сумою, то для стосовно нього можна вести 

мову й про оптимальні рішення – тобто сполучення стратегій сторін, що дають 

оптимальний для кожної результат. В основі таких міркувань лежить припущення 



 

 

6 

про раціональність акторів, яке, в свою чергу, досліджується за допомогою теорії 

раціонального вибору. У більшості випадків, завдяки достатньо високому рівню 

абстракції інтересів та потреб, ця теорія є вельми ефективним знаряддям 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим 

цілісним комплексним дослідженням ядерного стримування у постбіполярному 

світі в українській міжнародно-політичній науці.  

На основі проведеного аналізу теоретичного та емпіричного матеріалу 

автором одержано наукові результати, що містять наукову новизну і 

характеризують особистий внесок автора в розробку визначених проблем: 

Вперше: 

- виявлено особливості  трансформації ядерного стримування у 

відповідності до нових викликів;  

- встановлено вплив горизонтального розповсюдження ядерної зброї на нові 

ядерні держави;  

- дана оцінка можливості отримання ядерної зброї терористичними 

організаціями та ступеню загрози, яку дане явище може становити для 

системи ядерного стримування в постбіполярній системі міжнародних 

відносин; 

- встановлено впив розвитку  систем ПРО на ядерне стримування в 

постбіполярній системі міжнародних відносин.  

Поглиблено: 

- розуміння поняття «переконливості» ядерного стримування в 

політологічних дослідженнях; 

- оцінку ступеня загрози, який становить перспектива отримання ядерної 

зброї терористичними організаціями в постбіполярному світі. 

Набуло подальшого розвитку: 

- теорія ядерної стабільності в постбіполярному світі; 

- дослідження еволюції розвитку систем ПРО Росії та США та деяких інших 

держав. 

Наукове та практичне значення отриманих результатів. Науково-

практичний аспект результатів дослідення полягає у тому, що його основні 

положення можуть стати основою для подальшого дослідження проблеми ядерного 

стримування у постбіполярному світі.  

Наукове та практичне значення одержаних результатів визначається, 

передусім, його актуальністю та науковою новизною. Зважаючи на це, положення 

та висновки дисертації можуть бути використаними у практичній діяльності 

Міністерства закордонних справ, інших органів державної влади, які займаються 

дослідженням практичних питань глобальної та регіональної безпеки. 

Матеріали, викладені у дисертаційній роботі та наукових статтях, можуть 

бути використані у рамках навчального процесу у вищих навчальних закладах 

України при підготовці підручників, навчальних посібників та науково-методичних 

рекомендацій за напрямом підготовки «міжнародні відносини», а саме: 

«Міжнародні відносини та світова політика», «Основи світової політики», «Сучасні 
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тенденції світової політики», «Проблеми роззброєння та нерозповсюдження ядерної 

зброї», «Міжнародні конфлікти», «Військово-політичні проблеми у міжнародних 

відносинах», «Сучасні конфлікти та їх врегулюання тощо.   

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою розроюкою автора. Всі положення та висновки дослідження розроблено 

безпосередньо дисертантом. Публікації за темою дисертаційної роботи підготовані 

автором самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження 

були апробовані у доповідях на наукових конференціях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а також на засіданнях 

кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Результати дослідження відображені у 11 наукових публікаціях 

(загальним обсягом 4,2 д.а.), з яких 4 наукових статті розміщено у фахових 

виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки України (1,9 д.а.), а одна 

наукова стаття – в іноземному науковому виданні. 

Структура роботи зумовлена об’єктом, предметом, метою і завданнями 

дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 200 сторінок, в тому 

числі основний текст – 179 сторінок, список використаних джерел складається з 242 

найменувань.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукове 

значення роботи, розкрито її зв’язки з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт та предмет, 

наукову новизну роботи, її теоретичне та практичне значення, висвітлено 

методологічні засади та структуру дисертації, наведено інформацію про апробацію 

та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретична основа та історіографія дослідження» – 

викладені концептуальні засади дослідження, наведено огляд джерельної бази, 

присвяченої проблематиці сутності та еволюції ядерного стримування у 

постбіполярний період міжнародних відносин, з’ясовано стан наукової розробки 

проблеми в світовій політичній науці. 

Автор звертає увагу на те, що проблема ядерного стримування 

досліджувалася численними західними, радянськими, російськими дослідниками, 

окремі питання досліджувалися вітчизняними вченими. Її значимість відображена в 

численних документах, насамперед ООН та МАГАТЕ, а також у ядерних доктринах 

держав, що володіють ядерною зброєю. Ще одним важливим джерелом інформації 

для дослідження даної тематики є виступи офіційних посадовців, в першу чергу 
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США, та, з часів розпаду СРСР, виступи російських посадовців та військових.  

Дисертант наголошує, що з огляду на теоретичну складність та ідеологічне 

навантаження тематики ядерного стримування, кількість та різноманітність 

наукових робіт, їм присвячених, є надзвичайно високою. При чому, із часом фокус 

досліджень поступово зміщувався від питань ефективних доктринальних загроз 

ядерною зброєю (і, відповідно, впливу таких загроз на стримування) до наслідків 

розповсюдження ядерної зброї та трансформації під його впливом режиму 

нерозповсюдження. На думку автора, можна простежити вплив національних шкіл 

на теоретичні та методологічні вподобання авторів. З цієї причини виправданим є 

послідовний розгляд робіт основних представників таких шкіл.  

При аналізі стану наукової розробки проблеми ядерного стримування, існуючі 

дослідження з теми дисертації були викладені в наступній послідовності: роботи 

російських авторів, роботи українських авторів,  роботи американських авторів до 

розпаду СРСР та сучасні роботи американських авторів.   

Питання ядерного стримування зайняло одне з провідних місць у міжнародно-

політичних дослідженнях в Росії. Велика кількість робіт  з ядерної тематики взагалі 

відображає високий ступінь зацікавленості російської влади та російських 

політологів у проблематиці ядерної зброї та високий вплив ядерного фактору на 

оборонну політику Росії.  При цьому важливе місце в дослідженні ядерної тематики 

в Росії займають дослідницькі центри.  

Серед таких центрів варто виділити «Центр політичних досліджень» (ПІР 

центр). Серед авторів «ПІР-Центру» варто виділити М.Сокова, В.Орлова, 

Р.Тімєрбаєва. На постійній основі видається журнал «Ядерний контроль».  

Московський Центр Карнегі присвячує значну увагу дослідженню питань ядерного 

стримування. До авторів, що працюють в Московському Центрі Карнегі в рамках 

ядерної тематики, варто віднести О. Арбатова , В.Дворкіна, Г.Чуфріна, В.Геловані.  

Серед робіт інших авторів, варто окремо виділити роботи А.Уткіна, 

співробітника Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН,  

 Значне смислове навантаження несуть у собі роботи В.Геловані та 

А.Піонтковського. 

Окремо слід відзначити радянські роботи із проблематики стримування. 

Відмінна їхня риса – зайве ідеологічне забарвлення та майже повна відсутність 

теоретичної та методологічної гнучкості у розумінні ролі ядерної зброї у світовій 

політиці.  

Значну увагу питанням ядерної зброї приділяли і в Україні. Особливо 

актуальними на початку 1990-х років були питання без’ядерного статусу України, 

значна увага приділялася загальним питанням ядерного стримування. На думку 

автора, питання ядерного стримування та ядерної політики провідних держав 

досліджувалися в Україні на доволі високому рівні.  

Значних успіхів у дослідженні даних проблем досягли окремі українські 

науковці. Серед них варто відзначити роботи співробітників Інституту міжнародних 

відносин КНУ імені Тараса Шевченка: В. Манжоли, С.Галаки, Г.Перепелиці. 

Велику увагу питанням ядерного стримування та загальним питанням ядерної 

політики приділяє Центр досліджень проблем нерозповсюдження, Національний 
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інститут стратегічних досліджень. Серед праць варто виділити роботи В.Чумака. 

Також цікавим джерелом інформації є дослідження одеських науковців, зокрема з 

Одеського національного університету ім. Мечникова, насамперед, П.Сіновець. 

Серед напрацювань українських вчених, які мають велике значення для 

загального розуміння проблематики ядерного стримування у постбіполярному світі 

варто також виділити роботи Є. Камінського, В. Чумака,О. Коппель, І. Ястремської, 

О. Бодрука, А. Дашкевича, О. Крапівіна, О. Потєхіна, С. Аппатова, В. Глєбова, 

І. Коваля, В. Дубовика, М. Покася, О. Борділовської, Б. Парахонського, 

П. Ігнатьєва, В. Таран, В. Головченка, Ю. Скорохода, М. Капітоненко, 

В. Константинова.  

Найбільш впливовими та теоретично глибокими залишаються дослідження 

проблематики стримування, розроблені американськими вченими. Враховуючи 

роль, яку США відіграють з моменту винайдення ядерної зброї і по сьогоднішній 

день в питаннях стримування та світовій політиці загалом, закономірною є велика 

зацікавленість американських політологів у питаннях, пов’язаних із ядерним 

фактором. До того ж значні методологічні здобутки дозволили американським 

дослідникам надзвичайно глибоко дослідити окремі аспекти, пов’язані із шляхами 

використання ядерного фактору у політичних цілях. Бурхливий розвиток 

статистичного аналізу та інших кількісних методів дозволяє отримувати надійні та 

якісні наукові результати. 

При розгляді досліджень, проведених у США, варто звернути увагу на 

численні науково-дослідні центри та інститути, що приділяють значну увагу та на 

високому професійному рівні розглядають питання, пов’язані з ядерним 

стримуванням. Серед таких установ варто виділити Гарвардський та 

Стенфордський університет, Масачусетський інститут, Монтерейський інститут 

міжнародних досліджень, науково-дослідні лабораторії уряду США, численні 

неурядові дослідницькі центри, співробітники яких працюють над даною темою, 

серед таких центрів можна виділити Фонд Карнегі за міжнародний мир. Центр 

дослідження проблем нерозповсюдження Монтерейського інституту міжнародних 

досліджень здійснює дослідження широкого кола питань, що стосується ядерної 

зброї та ядерного стримування, та нерозповсюдження. Важливе місце у роботах з 

ядерного стримування займають роботи спеціалістів корпорації RAND. Вони 

висвітлюють широке коло питань ядерної тематики. Одними із провідних 

дослідників є Р.Куглер, К. Бейлі. 

Серед численних робіт американських дослідників можна виокремити 

декілька напрямів. Перший – найбільш важливий з теоретичної точки зору – 

ставить в центр уваги загальні стратегічні проблеми. Висновки Б.Броді стосовно 

теорії стримування стали класикою стратегічного мислення, варто також згадати 

роботи Т.Шеллінга.  

Друга група дослідників є представниками свого роду ліберального напряму, 

вони вважають, що ядерне стримування є абсолютним інструментом запобігання 

ядерної війни, а ядерна зброя є, в свою чергу, універсальним інструментом 

стримування. Серед таких дослідників варто виділити роботі К.Уолтца, 

Дж.Мершаймера, Б.Берховіца.  



 

 

10 

Особливе місце займають роботи К.Уолтца, насамперед «Поширення ядерної 

зброї». К.Уолтц висунув тезу про те, що повільне, контрольоване поширення 

ядерної зброї здатне забезпечувати стабільність на регіональних рівнях так само, як 

ядерний фактор стабілізує глобальну біполярну систему відносин. Також варто 

згадати роботи С. Сагана, Дж., К.Хута, М.Кілгора, Ф.Загаре   

Важливим елементом дослідження ядерного стримування є теорія ядерної 

стабільності, що, по-суті, досліджує умови, за яких ядерне стримування є успішним. 

Серед дослідників, які приділяли увагу проблематиці ядерної стабільності варто 

виділити Б.Блера та Х.Кендала.  

Велику увагу в західній науковій літературі приділяють питанням ядерних 

програм Ірану та КНДР, зокрема, А.Кордесман, К.Аль-Родхан, Дж.Бернштейна, 

Р.Блеквіл., А.Коен, П.Прай, Г.Мур, Д.Поллак, Д.Розман, О.Нйолстад. 

Серед дослідників, які займаються питанням нових загроз в міжнародних 

відносинах, пов’язаних з використанням ядерної зброї, варто виділити Ч.Фергюсона 

та В.Полтера  

Також варто звернути увагу на роботи політологів КНР, Індії та Японії, 

зокрема, Чена Дінчхана, Юаня Джю, Чжу Мінхауня, Пань Дженцяна, Б.Карнада, 

З.Чеєма  

Серед спеціалізованих видань, що регулярно розглядають питання ядерного 

стримування в сучасних міжнародних відносинах, варто виділити «Foreign Affairs», 

«International Security», «Foreign Relations», «La Revue Internationale et Strategique», 

«Arms Control Today», «The Bulletin of the Atomic Scientists». Серед довідково-

аналітичних видань варто виділити видання Стокгольмського міжнародного 

інституту досліджень проблем миру СІПРІ, «Nuclear Handbook», яке містить 

щорічних огляд ядерних матеріалів та ядерної зброї і технологій в державах світу.  

Автор звертає увагу на те, що в українській історіографії відсутні комплексні 

дослідження, присвячені питанню ядерного стримування в постбіполяному світі.  

Звертаючись до проблематики ядерного стримування, автор наголошує, що 

дане питання належить до найбільш дискусійних та, водночас, важливих питань 

міжнародно-політичних досліджень. За час існування ядерної зброї вплив, який 

вона здійснює на політику ядерних держав, конфлікти між ними та прагнення 

держав неядерних, виявися надзвичайно цікавим предметом дослідження. Технічні 

аспекти зброї, доктринальні шляхи застосування, стратегічні проблеми і моделі 

стримування, юридичні механізми особливих режимів, політичний вплив різних 

форм розповсюдження та можливості його зупинити – таким є неповний перелік 

питань, що досліджуються політичною наукою у зв’язку із дією ядерного фактору.  

Автор вважає, що численні напрями та дослідження групуються на сьогодні 

за а) їхніми методологічними засадами; б) теоретичними оцінками. Найбільш 

дискусійним та практично важливим питанням є на сьогодні питання впливу 

горизонтального розповсюдження на міжнародну стабільність. Наслідки такого 

розповсюдження та навіть зростання його ймовірності, впливають і на існуючий 

режим стримування. 

Автор приходить до висновку, що для усіх теоретиків ядерна стабільність 

можлива лише там і тоді, де ядерний конфлікт не розглядається ні політиками, ні 
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стратегами в якості ситуації, що може забезпечити реальний виграш. Отже, 

існування стабільності можливе лише за досягнення рівня «взаємного 

гарантованого знищення», або ж, на сьогоднішній день, ядерна стабільність 

можлива за нанесення удару у відповідь на агресію, що призведе до 

«неприпустимих наслідків» для країни-агресора. При чому, в сучасному світі 

поняття неприпустимості наслідків розглядається не через призму виживання нації, 

цінність людського життя при сучасних політичних системах значно зростає, що 

означає, що лідери будь-яких сучасних країн малоймовірно підуть на перспективу 

знищення своїх, скажімо, великих населених пунктів як припустимі втрати у війні. 

Вона фактично виключає дійсно гнучкі схеми застосування ядерної зброї, 

незважаючи на формальне визнання можливості такого в рамках концепції 

«гнучкого реагування».  

Автор наголошує, що сучасне розуміння стабільності відрізняється від 

концепцій «стратегічного паритету» та «відсутності оборони», характерних для 

минулого століття.  

На думку автора, за останні два десятиліття стабільність ядерного світу стає 

все меншою. Під сумнів поставлене базове уявлення про те, що загроза 

всезнищуючого удару у відповідь стабілізує систему міжнародних відносин.  

Первинно такої загрози вистачало, однак поступово вона втратила свою 

дієвість. У 1980-х роках країни НАТО почали серйозно розглядати можливість 

обмеженого ядерного нападу як продовження політики стримування – для 

примушення опонента укласти невигідний йому мир. Хоча повноцінна ядерна війна 

навіть в цей час все ж таки не розглядалась. Застосування ядерної зброї в більшій 

мірі повинно було служити інструментом політичної ваги.  Тоді виник парадокс 

ядерного стримування: підвищення реалістичності залякування збільшує ризик 

початку війни. 

Дисертант наголощує, що за наявності ядерної зброї стабільність залежить від 

розміру втрат, які сторони можуть нанести одна одній. Значить, взаємне 

стримування на основі залякування – універсальний інструмент забезпечення 

стабільності, незалежно від геополітичної та культурно-історичної специфіки 

регіону, у якому виникає протистояння.  

Разом з тим, автор звертається до твердження проядерне стримування як 

морально-політичну категорію. Усі уявлення про стабілізуючу роль стримування – 

лише комплекс психологічних уявлень, який руйнується. На сучасному етапі великі 

ядерні держави намагаються стримати не інші держави, а цілі процеси – тероризм, 

розповсюдження ЗМЗ, регіональні конфлікти, радикалізацію ісламу тощо. 

Розмитість предмету стримуючих впливів змушує змістити акцент на ситуативні 

реакції: роззброєння «нових ядерних гравців», удари відплати по терористичних 

центрах.  В той же час стратегії боротьби із нетрадиційними загрозами мало чим 

відрізняються від стратегій часів наполеонівських війн, коли головною метою був 

розгром ворожих сил та встановлення контролю над певною територією. 

Логіка ядерної стабільності порушена тим, що тепер між класичною 

конвенційною війною та класичною ядерною війною можливі проміжні варіанти – 

так звані «війни-примуси», тобто нанесення обмежених ядерних ударів по певним 
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країнам, з метою примусу супротивника до зміни політики. 

Таким чином, автор визначає ядерну стабільність можна визначити як 

систему, в якій політичні функції ядерної зброї (примус опонента до певних дій) 

чітко відокремлені від його військових функцій (розробка сценаріїв ядерної війни 

для переконання опонента у безперспективності ядерного удару). 

 У другому розділі – «Ерозія ядерного стримування в 

постбіполярному світі» – розглядаються ключові виклики для ефективного 

ядерного стримування в постбіполярному світі, до яких автор відносить 

перспективу  горизонтального розповсюдження ядерної зброї, що розглядається в 

роботі на прикладі КНДР та Ірану, поряд з цим роглядаються нетрадиційні виклики 

міжнародній безпеці, що призводять до ерозії ядерного стримування, зокрема, 

ядерний тероризм.  

Автор наголошує, що ядерне розповсюдження, що активізувалося у 

постбіполярному світі, є найбільш серйозним викликом режиму ядерного 

стримування в тому вигляді, в якому він слугував стабілізатором біполярного 

протистояння часів «холодної війни». Автор притримується думки, що системні 

трансформації міжнародних відносин загострили деякі регіональні проблеми, 

зменшивши водночас можливості регулювання на глобальному рівні. В таких 

умовах ряд держав вдалися до політики набуття ядерної зброї та використання її як 

інструменту розв’язання власних політичних завдань на регіональному рівні. 

Парадоксально, але відтворюючи системи стримування на рівні регіональному, 

вони підривають його логіку на рівні глобальному.  

Дисертант притримується думки, що розпад біполярної системи призвів до 

того, що зникло протистояння двох наддержав, що структурували систему 

міжнародних відносин. В рамках даної системи основні питання, що стосувалися 

ядерної зброї, концентрувалися навколо вертикального розповсюдження ядерної 

зброї, а саме на питанні скорочення ядерних арсеналів двох наддержав. Сьогодні ж 

на новий рівень виходить питання про горизонтальне розповсюдження ядерної 

зброї, витісняючи у порядку денному міжнародних відносин проблему 

вертикального розповсюдження ядерної зброї на другий план.  

Автор вважає, що на сьогоднішній день найбільш актуальним є розгляд 

питання про розповсюдження ядерної зброї на горизонтальному рівні на такі країни 

як КНДР та Іран.  

Проаналізувавши ситуацію навколо ядерних програм КНДР та Ірану, 

дисертант звертає увагу на те, що ядерні програми даних країн мають політичну та 

економічну мету, а не націлені на оперативне застосування ядерної зброї після її 

отримання. У випадку із КНДР політична мета консервації режиму, що існує в 

країні шляхом отримання ядерної зброї та забезпечення безпеки країни поєднується 

з метою досягнення економічних переваг за допомогою спекулювання на ядерній 

програмі країни, чому, в принципі, сприяє хід шестисторонніх переговорів, 

незважаючи на тимчасові кризи в переговорному процесі, одна з яких розвивається 

на сьогоднішній день.  

Ядерна програма Ірану також матиме, скоріше за все, характер стримуючого 

фактору, що повинен сприяти неможливості втручання зовнішніх сил у внутрішні 
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справи Ірану, утримання безпеки країни на високому рівні. Крім того ядерна 

програма Ірану може переслідувати мету політичного лідерства в регіоні, чому 

значно буде сприяти наявність в країні ядерної зброї. Разом з цим перспектива 

створення системи ядерного стримування на Близькому Сході становить певну 

небезпеку для ядерної стабільності в цілому.   

Таким чином, дисертант вважає, що горизонтальне розповсюдження ядерної 

зброї на нові країни, в цілому виконуватиме стабілізаційну функцію для даних 

країн, незважаючи на тимчасові заходи світової спільноти проти режимів в даних 

країнах, які ми можемо спостерігати.  

Разом з тим, автор наголошує, що горизонтальне розповсюдження створює і 

нові загрози, що пов’язані насамперед із діяльністю недержавних акторів, зокрема 

терористичних мереж. Зростання ризику доступу до зброї масового знищення з 

їхнього боку належить до найзагрозливіших тенденцій транснаціональних 

конфліктів сучасності.  

Ситуація, що стосується впливу такого розповсюдження на режими 

стримування, є складною і з теоретико-методологічної точки зору. Дослідження 

діяльності міжнародних терористичних мереж не завжди можливе із застосуванням 

теорії раціонального вибору, а тому більшість основних парадигм та теорій 

міжнародних відносин здатні розв’язати тільки частину проблем. Більш того, 

різниця між поняттям раціонального вибору для національних держав та 

терористичних організацій, особливо це стосується релігійних організацій, може 

часто бути великою. Загальна тенденція до збільшення частки саме релігійного 

тероризму підвищує рівень небезпеки застосування ядерної зброї в разі її 

отримання, зменшуючи при цьому можливості протидії тероризму. Загалом, 

протидія ядерному тероризму,так само як і тероризму загалом є надзвичайно 

складним та комплексним питанням, якому, на жаль, не приділяють належної уваги.  

Що стосується міжнародної  співпраці щодо запобігання отриманню ядерної 

зброї терористичними організаціями, то переважна більшість кроків, що робляться 

на міжнародній арені, є декларативними. Лише в останній час можна прослідкувати 

певні практичні кроки в напрямку боротьби з актами ядерного тероризму. 

Позитивним кроком є скликання Саміту з ядерної безпеки, на якому були 

узагальнені існуючі програми та ініціативи міжнародної спільноти щодо боротьби з 

актами ядерного тероризму та дані подальші рекомендації щодо їх втілення, однак, 

диспозитивний характер даних рекомендацій та обмежене коло учасників Саміту не 

дають можливості говорити про універсальне залучення всіх держав до 

попередження даного явища. Практичні ж кроки, які країни приймають є 

незначними, зокрема, як правило, через брак фінансування.   

Дисертант звертає увагу на те, що при тому, що основні напрямки боротьби з 

явищем ядерного тероризму визначені, практична реалізація даних напрямів є 

слабкою, і загроза появи ядерного тероризму як явища є значною, при тому, що 

засоби боротьби проти нього на сьогоднішній день недостатні.  

Змістовне наповнення третього розділу – «Вплив фактору ПРО на 

стратегічну стабільність» – розкриває концептуальні засади, еволюцію систем 

ПРО Росії та США, розвиток систем ПРО інших держав  системі, висвітлює 
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питання рактених програм порогових ядерних держав та питання тактичної ядерної 

зброї, а також високоточних конвенційних озброєнь в системі стримування.  

Автор наголошує на тому, що фактор протиракетної оборони виступає 

важливим елементом сучасного режиму ядерного стримування. Здатність 

гарантувати нанесення неприйнятних втрат в результаті удару у відповідь досі 

лежить в його основі. Створення перших систем ПРО під час «холодної війни», так 

само як і їхній розвиток у постбіполярному світі, ставлять таку здатність під сумнів. 

І хоча процес розповсюдження ядерної зброї розширив коло ядерних держав та 

змінив структуру відносин між ними, базова логіка стримування залишається. 

Автор звертає увагу на те, що питання систем  ПРО на сьогоднішній день 

стоїть в одному ряду з такими проблемами ядерного стримування як скорочення 

ядерних арсеналів держав, горизонтальне розповсюдження ядерної зброї у всіх його 

проявах. Особливого наголосу дане питання набуло після  виходу США з договору 

ПРО та заяв США про створення глобальної системи ПРО.  

Автор розглядає питання систм ПРО в контексті того,що на сьогоднішній 

день створення такої системи ведеться в рамках численних програм, зокрема, 

створення національної системи ПРО США, створення регіональних та 

національних систем ПРО партнерів США під проводом та технологічним і 

політичним контролем США. При цьому багато авторів визначають розбудову 

системи ПРО США як чинник значної дестабілізації та нівелювання ядерного 

стримування, зокрема для двосторонніх відносин США та Росії, що може призвести 

до руйнування системи ядерного стримування як такої.  

Автор в розділі доводить, що створення глобальної системи ПРО США в 

кінцевому результаті не буде мати наслідком руйнування системи ядерного 

стримування між США, Росією та іншими традиційними ядерними державами, 

оскільки навіть перспективні можливості систем ПРО не матимуть змоги захистити 

територію США та союзників від масованого ядерного удару. 

 При цьому, автор проводить аналіз ракетних програм держав, що можуть 

входити до спектру цілей систем ПРО США. Після  розгляду балістичних озброєнь 

держав, що так чи інакше проголошуються як потенційні цілі системи ПРО США та 

співставленні даних цілей з можливостями та перспективними розробками систем 

ПРО США, автор доводить, що системи ПРО США мають можливість ефективно 

протистояти даним загрозам. Варто звернути увагу на особливу позицію не тільки 

Росії, однак і КНР з приводу питання ПРО, яка розглядає розробку систем ПРО 

США та їх партнерів як загрозу для власної безпеки. Таке бачення КНР, на думку 

автора, пов’язано перш за все з особливою геополітичною позицією КНР, а, по-

друге, з сусідством із ядерною державою Індією та відносно компактним ядерним 

арсеналом КНР, який теоретично може певним чином послаблюватися 

розміщеними на можливій траєкторії польоту системами ПРО. Однак, даний 

погляд, на думку автора, є більше політично орієнтованим, аніж об’єктивно 

сформованим.  

Таким чином, автор доводить тезу про те, що  система ПРО США навпаки 

може слугувати для зміцнення системи стримування в постбіполярному світі, 

оскільки, не порушуючи статус-кво між існуючими ядерними державами, вона 



 

 

15 

слугуватиме захистом території США лише від гіпотетичних ядерних ударів зі 

сторони держав, що отримали ядерну зброю в рамках горизонтального 

розповсюдження ядерної зброї в постбіполярній період, демонструючи, таким 

чином, безперспективність розробки ядерної зброї для досягнення політичних цілей 

на глобальному рівні та переводячи вплив ядерної зброї таких держав на 

регіональний рівень.  

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведення дослідження еволюції режиму ядерного стримування 

у постбіполярному світі автор дійшов наступних висновків. 

1. Інструменти та політика стримування продовжує відігравати ключову роль у 

глобальній та регіональних системах безпеки постбіполярного світу, хоча 

конкретизація цієї ролі змінюється на тлі трансформацій основних параметрів 

світового порядку.  

Структура режиму стримування відтворювала загальну структуру 

міжнародної системи, і в біполярному світі його основою була здатність двох 

наддержав підтримувати ядерні сили у кількості, необхідній для нанесення удару 

відплати. Навколо підтримки такої здатності було побудовано стратегії 

стримування обох держав, і саме вона стала причиною обмеження систем 

протиракетної оборони. Але із розпадом біполярної системи режим стримування у 

старому вигляді більше не відповідає структурним параметрам нової системи. 

Поява нових ядерних держав, перегляд місця та ролі ядерної зброї у комплексі 

силових можливостей сучасних держав, зростання рівня регіональної напруженості 

– все це змінює мотивацію та політику у сфері безпеки як держав, так і 

недержавних акторів.  

2. Ядерний компонент стримування продовжує відігравати ключову роль у 

російсько-американських відносинах, але до цієї ролі додається його значення для 

регіональних систем безпеки. Саме в цьому значенні полягає нова функція ядерного 

стримування в постбіполярному світі. 

Важливість ядерного стримування обумовлюється новітніми тенденціями у 

динаміці ядерних озброєнь та загальній ситуації у сфері безпеки. В умовах 

вертикального та горизонтального розповсюдження саме ядерна зброя стає 

найбільш ефективним засобом стримування потенційної агресії, як конвенційної, 

так і з застосуванням зброї масового знищення. Більше того, намагання нових 

ядерних або порогових держав компенсувати завдяки ядерному статусу дефіцит 

інших ресурсів, досягти цілей регіонального масштабу чи зміцнити власні політичні 

режими, розширює сферу його застосування. Так, Росія останніми роками знижує 

доктринальний поріг можливого застосування ядерної зброї, вдається до 

використання бойових чергувань своїх стратегічних бомбардувальників на тлі 

загального зростання ролі військового фактору у її зовнішній політиці; Китай 

модернізує та збільшує власні ядерні сили; Північна Корея погрожує ядерною 

зброєю сусідам; а Іран обіцяє знищити Ізраїль. Це знаходить відображення у 
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ядерних доктринах держав, виводячи проблематику стримування на новий рівень, 

часто із модифікованою логікою стратегічної взаємодії. 

3. Логіка стратегічного мислення визначає конкретні втілення режиму 

стримування у національних доктринах. В її основі лежить теорія раціонального 

вибору, що, в свою чергу, спирається на здатність акторів визначати ризики та 

управляти ними. Основні передумови ефективного стримування відомі: достатня 

кількість зброї, розміщення її на всіх компонентах ядерної тріади; надійність 

гарантій та високий ступінь ймовірності загроз.  

Ключовою передумовою для перетворення ядерної зброї на стабілізатор 

відносин є приблизно однакове уявлення та оцінка таких ризиків всіма учасниками 

відносин. Ймовірність поширення ядерної зброї на терористичні організації являє 

собою небезпеку саме в силу відхилень цінностей та мотивації терористів від 

«класичної» схеми державного мислення. При цьому, міжнародні терористичні 

групи, скоріше за все, продовжуватимуть намагання отримати доступ до зброї 

масового знищення. Зусилля окремих держав не зможуть їх ефективно стримувати: 

для цього потрібна широка міжнародна співпраця.  

4. Серед  теоретиків немає єдиної оцінки впливу процесу горизонтального 

розповсюдження ядерної зброї на роботу режиму стримування. Зростання кількості 

ядерних держав, безумовно, ускладнює ситуацію, а також потребує відповідного 

ускладнення моделей стримування. Серед іншого, воно призводить до зростання 

рівня стратегічної невизначеності та випадкових факторів. І якщо останні є 

дестабалізатором, то перший може призводити до неоднозначних наслідків. Теорія 

раціонального вибору говорить про те, що дії акторів в умовах невизначеності 

можуть ставати як більш ризикованими, так і обережнішими. В будь-якому випадку 

механічного «перенесення» стабілізуючої ролі ядерної зброї з відносин США-СРСР 

доби «холодної війни» на сучасні регіональні конфлікти очікувати не слід. 

5. В постбіполярному періоді відбувається ерозія режимів нерозповсюдження та 

ядерного стримування. Розширення кола ядерних держав триває, і в цьому 

відношенні продовжують діяти тенденції, знайомі із часів «холодної війни». Але в 

той же час здатність біполярної системи нав’язувати свої правила гри, в тому числі 

у ядерній сфері, змінилася на вакуум сили в окремих регіонах, що трансформувався 

у вакуум безпеки. Розповсюдження ядерної зброї за таких умов призводить до 

послаблення, а не посилення режиму стримування. Спостерігати такий ефект можна 

на прикладах ядерних програм Ірану та Північної Кореї. В обох випадках 

наближення до володіння ядерною зброєю провокує регіональні наслідки, тиск 

ядерних країн та ланцюгову реакцію серед сусідів. В результаті режим стримування 

трансформується: ускладнюється його структура та з’являються нові ризики. 

6. Проаналізувавши ситуацію навколо ядерних програм КНДР та Ірану, автор 

прийшов до висновку, що ядерні програми даних країн мають на меті досягнення 

політичних та економічних цілей, а не можливостей оперативного застосування 

ядерної зброї після її отримання.  У випадку з КНДР політична мета консервації 

режиму, що існує в країні шляхом отримання ядерної зброї та забезпечення безпеки 

країни поєднується з метою досягнення економічних переваг за допомогою 

спекулювання на ядерній програмі країни, чому, в принципі, сприяє хід 
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шестисторонніх переговорів, не зважаючи на тимчасові кризи в переговорному 

процесі, одна з яких розвивається на сьогоднішній день.  

Ядерна програма Ірану також матиме скоріше за все характер стримуючого 

фактору, що повинен сприяти неможливості втручання зовнішніх сил у внутрішні 

справи Ірану, утримання безпеки країни на високому рівні. Крім того, ядерна 

програма Ірану може переслідувати мету політичного лідерства в регіоні, чому 

значно буде сприяти наявність в країні ядерної зброї. Разом з тим, розглянувши 

питання перспективи створення системи яденого стримування між Ізраїлем та 

Іраном,  автор дійшов до висновку, що можливим є створення нової регіональної 

нестабільної системи стримування, що викликає занепокоєння в контексті 

збереження ядерної стабільності в постпіболярному світі.  

Отже, горизонтальне розповсюдження ядерної зброї на нові країни, яке ми 

розглянули на прикладі КНДР та Ірану в цілому виконуватиме стабілізаційну 

функцію, не зважаючи на тимчасові заходи світової спільноти проти режимів в 

даних країнах, які ми можемо спостерігати та не вплине на систему ядерного 

стримування в цілому. 

7. Розвиток програм протиракетної оброни, так само, відбувається у зміненому 

контексті. Логіка, закладена у Договір про обмеження систем ПРО, частково 

припинила свою дію за нових, постбіполярних, реалій. Доктрина гарантованого 

взаємного знищення застаріла, можливості порогових держав здобути ядерну зброю 

зросли. Сукупність цих факторів підштовхнула США до виходу із Договору 1972 

року, що до певної міри дозволяє зробити висновок про те, що режим стримування 

зазнав більших змін, ніж режим нерозповсюдження.  

Продовжуючи, можна сказати, що й режим скорочення ядерних озброєнь в 

цілому неоднозначно впливає на стримування. З одного боку, зменшення кількості 

ядерної зброї при збереженні мінімально необхідної її кількості для ефективного 

стримування, є позитивним кроком та потужним сигналом новим ядерним та 

пороговим державам. З іншого, скорочення ядерних озброєнь відбувається часом 

асиметрично, створюючи значні дисбаланси, зокрема у тактичному ядерному 

озброєнні, де останнім часом помітна значна кількісна перевага Росії. Це, в свою 

чергу, провокує кроки із компенсації слабостей та веде до подальшої трансформації 

режиму стримування. 
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Дисертація присвячена дослідженню ключових проблем та визначенню 

поточного стану ядерного стримування у постбіполярному світі.  

Визначено зв'язок між структурними трансформаціями міжнародної системи та 

режимом ядерного стримування. Надана оцінка впливу горизонтального 

розповсюдження ядерної зброї на режим стримування на прикладі КНДР та Ірану. 

Визначено високий ступінь загрози, що становить можливість отримання ядерної 

зброї недержавними акторами. Дана оцінка впливу розвитку систем протиракетної 

оборони на режим ядерного стримування.  

Ключові слова: ядерне стримування, ядерна зброя, ядерна стабільність, ерозія 
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Диссертация посвящена исследованию ключевых проблем и определению 

текущего состояния ядерного сдерживания в постбиполярном мире.  

Определена связь между структурными трансормациями международной 

системы и режимом ядерного сдерживания. Дана оценка влияния горизонтальному 

распространению ядерного оружия на режим сдерживания на примере КНДР и 

Ирана. Определен высокий уровень угрозы, который представляет возможность 

получения ядерного оружия негосударственными акторами. Дана оценка влиянию 

развития систем ПРО на режим ядерного сдерживания.  

Ключевые слова: ядерное сдерживание, ядерное оружие, ядерная 
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ABSTRACT 

Kapyrulya M. Nuclear deterrence in a postbipolar world. – Typescript. 

The thesis for the Ph.D. in Political Science, specialty 23.00.04 – Political Problems 

of International Systems and Global Development. – Kyiv National Taras Shevchenko 

University. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the key problems and the evaluation of the current state of 

the nuclear deterrence in the modern world.  

The connection between the structure transformations of the international system and 

the nuclear deterrence is determined. The horizontal spread of nuclear weapons is shown 

on the example of Iran and the Norh Korea. The conslusions are made that the spread of 

the nuclear weapons to the new states will not affect the system of deterrence as the whole 

but can only affect the regional security systems. The high level of threat that the non-

actor actors are posing for the system of nuclear deterrence is discovered. The possibility 

of the receipt of nuclear weapons by the terrorist organozations is discovered and the 
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conslusions are made that such a threat is posing a great danger to the modern world. The 

antimissile systems development in the modern world is discussed along with the histocal 

development of such systems and their potential targets. The conslucion is made that 

modern developing systems of the USA pose no threat to the general system of nuclear 

deterrence.  

Keywords: nuclear deterrence, nuclear weapons, nuclear stability, erosion of nuclear 

deterrence, antimissile systems, taclical nuclear weapons. 
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