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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Після завершення холодної війни увага 

міжнародників-політологів була звернута головним чином на події й процеси, 

що відбувалися в Центрально-Східній Європі й на Близькому Сході, де 

наслідки розпаду біполярної системи міжнародних відносин виявилися 

особливо драматично; саме там США прискореними темпами форсували 

створення однополюсного світу, нерідко вдаючись при цьому до застосування 

сили. Але у Східній Азії (КНР, Тайвань, КНДР, Республіка Корея і Японія) 

кінець холодної війни, на перший погляд, не був позначений якими-небудь 

вражаючими результатами: не була зруйнована „берлінська стіна” на 

Корейському півострові вздовж 38° пн. ш., а процес возз’єднання двох 

корейських держав ще далекий від успішного старту; не сталося й істотної 

зміни державних кордонів (вони фактично були поновлені за конфігурацією на 

початок Другої світової війни), як це відбулося в Європі; не спалахнули там і 

збройні конфлікти з численними жертвами серед мирного населення, як на 

Балканському півострові, а Афганістані й Іраку. 

     Водночас стрімко наростаючі процеси формування нового китайського 

полюса сили, набуття ракетно-ядерного статусу КНДР, глобальні амбіції Японії 

й Південної Кореї, а також нагальна потреба вирішення тайванської проблеми 

здатні в короткостроковій і середньостроковій перспективі не лише істотно 

змінити геополітичний і геостратегічний ландшафти регіону Східної Азії, але й 

кинути серйозний виклик політиці світового домінування США. Поступово 

вплив США як наддержави, здатної здійснювати монопольний контроль над 

розвитком подій і процесів у світі, помітно ослаб. Визнаючи за Сполученими 

Штатами безперечну могутність і потенціал глобальної потуги, не можна не 

помітити відносного зменшення їхньої ролі як світового лідера, а разом із тим і 

безпосереднього зниження американського впливу й авторитету. 



 

 

     У політології міжнародних відносин ХХІ століття назвали „азійським” з 

огляду на провідну роль Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) загалом і 

Східної Азії зокрема в глобальній економіці та зростання ваги регіональних 

держав, передусім Китаю, у світових політичних процесах. Це обумовлює 

посилену увагу до Східної Азії чільних міжнародних акторів, в першу чергу 

США, що тісно пов’язані з регіоном історично, політично й економічно. 

Вирішення найскладнішого для державно-політичної еліти США завдання – 

відновлення й зміцнення американських позицій у світі – не обмежується 

стратегічним стримуванням тільки лише Росії – продовжувача СРСР, як це було 

щодо останнього за біполярного світу. Реалізація зазначеного глобального 

завдання сьогодні немислима без проведення Білим Домом активної зовнішньої 

політики й щодо регіону Східної Азії, тому за збереження й утримання позицій 

тут Сполучені Штати жорстко боротимуться. Не випадково серед міжнародних 

пріоритетів США, в контексті ініційованого адміністрацією Б.Обами курсу 

„повернення в Азію”, згаданий регіон посів особливе становище. 

     На це в офіційного Вашингтона є вагомі підстави. По-перше, стрімке й 

важко стримуване зростання геоекономічного й геополітичного впливу КНР у 

світі, перетворення Китаю на головного суперника США, що ніби замінив у 

світовій системі СРСР доби холодної війни. США серйозно стурбовані 

утворенням потужного китайського центру сили, потенційно здатного, в 

кінцевому підсумку, витіснити єдину наддержаву з регіону та посісти щодо 

Сполучених Штатів незалежну й навіть недружню позицію. По-друге, 

підвищений інтерес США до Східної Азії обумовлений також потребою 

перешкодити Росії реалізувати власну східноазійську стратегію, наростити 

свою могутність за рахунок країн регіону, здійснити „новий ривок до Тихого 

океану”. По-третє, ретельна увага США до Східної Азії зумовлена 

побоюваннями назавжди „втратити” свій стратегічний плацдарм на 

Корейському півострові й другого за значимістю стратегічного партнера в 



 

 

регіоні – Південну Корею, де виросли нові покоління політиків і молоді, що 

прагнуть не до конфронтації, а до примирення з КНДР. 

     Діючи за принципом „поділяй і владарюй”, офіційний Вашингтон прагне 

завадити провідним міжнародним акторам об’єднатися проти США в регіоні 

Східної Азії й у той же час штучно створюватиме умови для формування в них 

потреб зміцнювати відносини не між собою, а лише з Америкою. Все 

вищенаведене свідчить про актуальність дослідження особливостей еволюції 

політики США в Східній Азії в умовах постбіполярної системи міжнародних 

відносин як із науково-теоретичного, так і з практичного погляду, особливо 

внаслідок її недостатнього висвітлення в фаховій політологічній, вітчизняній і 

зарубіжній, літературі. 

     Зрештою, досвід і уроки як реалізації, так і модернізації американсько-

японських безпекових договорів, американсько-південнокорейського договору 

про взаємну оборону та американсько-тайванського договору про 

взаємодопомогу, за умов перманентного силового тиску з боку КНР і КНДР на 

військово-політичних союзників США у Східній Азії, є повчальними для 

незалежної України, що після перемоги „Революції гідності” зазнала 

неспровокованої збройної агресії з боку Росії. Саме успішний розвиток 

стратегічного партнерства США з Японією, Республікою Корея і Тайванем є 

переконливим аргументом на користь набуття Україною ключового для 

гарантування її національної безпеки статусу військово-політичного союзника 

США поза межами Північноатлантичного Альянсу. 

     Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка „Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації”, затвердженої Вченою Радою Університету 

протоколом № 12 від 20 червня 2011 р., і науково-дослідної теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка „Україна в міжнародних інтеграційних процесах” (номер державної 



 

 

реєстрації 0111U007054). У рамках зазначеної теми дисертація відповідає 

напрямку наукової діяльності відділення міжнародних відносин Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка „Україна в сучасних політичних та безпекових процесах”. 

     Мета і завдання дослідження. Виходячи з безумовної актуальності теми 

дисертації, а також враховуючи наявний ступінь її розроблення у вітчизняній і 

зарубіжній політології міжнародних відносин, дисертант поставила за мету 

здійснити комплексний аналіз геополітичних, безпекових, військово-

політичних і торговельно-економічних процесів та чинників, які обумовили 

еволюцію східноазійської політики США в контексті постбіполярних 

глобальних трансформацій. 

     Для реалізації мети дослідження авторка визначила такі завдання: 

     - проаналізувати й узагальнити особливості формування незбалансованої 

регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії;  

     - визначити геополітичні підстави національних інтересів США у Східній 

Азії по завершенні холодної війни; 

     - з’ясувати об’єктивну зумовленість американської політики стримування й 

залучення КНР; 

     - окреслити місце Тайваню в геополітичному змаганні США і КНР; 

     - сформулювати парадигму японського вектора східноазійської політики 

США; 

     - розглянути особливості формування й спрогнозувати еволюцію 

корейського напряму східноазійської політики США; 

     - окреслити оптимальні шляхи відновлення балансу сил і стабільності у 

Східній Азії в довгостроковій перспективі. 

     Об’єктом дослідження є регіональна система міжнародних відносин у 

Східній Азії по завершенні холодної війни, а предметом – політика США в 

регіоні Східної Азії щодо забезпечення національних інтересів. 



 

 

     Хронологічні рамки наукового дослідження обумовлені його тематичною 

спрямованістю й охоплюють постбіполярний період, що позначений 

інтенсифікацією й модернізацією процесів стратегічного партнерства у 

двосторонній взаємодії США із країнами регіону. Разом із тим, для кращого 

розуміння сутності американсько-японського, американсько-

південнокорейського й американсько-тайванського партнерства, а також 

відстеження його генези й шляхів розвитку, окремі аспекти проблеми подані в 

ретроспективному плані. 

     Методи дослідження визначені специфікою об’єкта й предмета 

дослідження, метою й завданнями дисертації. До загальної методології, 

використаної в  дослідженні, передусім слід віднести загальнонаукові методи, а 

саме: гносеологічний, політико-системний, структурно-функціональний, 

історико-філософський, хронологічний, історико-генетичний та 

компаративний. Хронологічний метод (опис явищ і подій у часовій 

послідовності) та історико-генетичний (встановлення генетичних зв’язків між 

подіями та явищами, що відбуваються) дали можливість простежити загальну 

динаміку зовнішньополітичної діяльності США та їхніх головних контрагентів 

у Східній Азії (КНР, Японія, Республіка Корея, Тайвань, КНДР) у 

постбіполярний період у зв’язку з кардинальною зміною міжнародно-

політичної обстановки.  

     Компаративний метод у дослідженні певним чином поєднується із 

системним підходом, оскільки, приміром, Китай, США й Австралія є 

ключовими елементами регіональних систем - у даному випадку Східної Азії та 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, на більш високому рівні – азійської системи 

міжнародних відносин, і на найвищому рівні - одними з головних (США і 

Китай) елементів глобальної міжнародної системи. 

     Системний аналіз дозволяє пояснити особливості відносин США із КНР, 

США і Японії, США і Південної Кореї в контексті програмування їхньої 

зовнішньої політики існуючою регіональною/міжнародною системою, що 



 

 

виступає зовнішнім середовищем по відношенню до системи двосторонніх 

взаємин. У рамках системного підходу простежується взаємна обумовленість 

зовнішньополітичної поведінки США, Китаю, Японії, Тайваню й обох 

корейських держав на основі існуючих закономірностей у зв’язках між ними як 

елементами даної системи.  

     Специфічні конструктивістські методи й прийоми міжнародно-політичної 

науки вжиті для з’ясування чинників, що визначають природу суб’єктності 

США як глобального актора міжнародних відносин. В дослідженні також 

використано окремі елементи геополітичного аналізу (вивчення взаємодії 

природних і суспільних чинників, що впливають політику великих держав і 

союзів держав; дослідження тенденцій змін геополітичної структури, тобто 

балансу сил, основних геостратегічних регіонів, геополітики провідних держав 

світу та ін.) для окреслення різних підходів американського, японського, 

китайського й південнокорейського керівництва щодо просторової організації 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, а, отже, відповідної проекції сили цими 

державами в найближчому оточенні. Своєю чергою, це допомогло встановити  

взаємне накладання „природних” сфер впливу США і КНР, США, Японії та 

Китаю, США і Південної Кореї, що є вагомим конфліктогенним чинником у 

двосторонніх відносинах між ними. 

     Серед прикладних методів дослідження варто зазначити й екстраполяцію та 

аналіз тенденцій зовнішньої політики окремих держав і світового розвитку. 

Метод екстраполяції дозволив перенести окремі характеристики відносин США 

з одними східноазійськими країнами на взаємини Сполучених Штатів з іншими 

державами регіону за умови схожості/відповідності системних параметрів 

відносин між країнами в першому і другому випадках. Розгляд військової 

дипломатії КНР щодо країн Корейського півострова є більш повним завдяки 

існуванню такого ж напрямку китайської дипломатії стосовно США й схожості 

умов, за яких він був започаткований. 



 

 

     Недовіра країн Східноазійського регіону до КНР у зв’язку із нарощуванням 

нею потужностей ВПК пов’язана з побоюванням щодо потенційної 

наступально-експансіоністської політики Пекіна. Аналіз тенденцій на основі 

врахування наявного зв’язку між причинами й наслідками дозволяє в коротко- 

та середньостроковій перспективі змоделювати найбільш вірогідні варіанти 

американсько - китайських, американсько – японських і американсько – 

корейських відносин за умови відсутності значних змін чи коливань у 

сукупності системних факторів, які визначають їхній якісний стан. Незначні 

зміни та коливання, хоча й погіршують загалом адекватність сконструйованої 

моделі відносин стосовно реальної міжнародно-політичної ситуації в той чи 

інший проміжок часу, однак не змінюють її якісних характеристик. 

     Використаний у дисертації компаративний метод аналізу дозволяє з’ясувати 

й зміст трансформацій зовнішньополітичних концепцій провідних регіональних 

держав, а також їхнє місце в регіональній підсистемі й світовій системі через 

порівняння потужності, впливовості, рівня та інтенсивності взаємодій Китаю, 

Японії, Сполучених Штатів, КНДР і Республіки Корея. 

     Застосування івент-аналізу й критичне осмислення тексту при роботі з 

документальними джерелами – матеріалами органів влади, насамперед 

зовнішньополітичних відомств США, КНР, Японії та інших країн, офіційними 

заявами їхніх лідерів, міждержавними угодами тощо – дозволяє забезпечити 

наукову об’єктивність та достовірність результатів дослідження. Вивчення ж 

окремих напрямів політики США в Східній Азії й загалом АТР базувалося на 

поєднанні методів та засобів із концепції діалектичного взаємозв’язку 

внутрішньої й зовнішньої політики, а також на аналізові процесів формування 

та здійснення зовнішньої політики держави. А використання методу контент-

аналізу в роботі з документальними джерелами передбачало врахування 

політичних орієнтацій і суб’єктивне ставлення до проблеми авторів певного 

документального джерела. 



 

 

     Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що авторка 

дисертації на основі залучення і комплексного аналізу широкого кола джерел, 

значна частина яких раніше не була об’єктом спеціального наукового вивчення 

в Україні, здійснила цілісне й всебічне дослідження обставин формування та 

особливостей реалізації східноазійської політики США в постбіполярній 

системі міжнародних відносин, в контексті позитивних і негативних наслідків 

глобалізації.  

     Основними положеннями та результатами, які визначають наукову новизну 

дослідження й виносяться на захист, є такі: 

     вперше:  

     - здійснена спроба системно узагальнити політику США в рамках моделі 

безпеки в Східній Азії, зважаючи на тенденції глобального розвитку й 

двопартійний концептуальний консенсус у міжнародній діяльності Сполучених 

Штатів за постбіполярної доби; 

     - з’ясовано, що відмінності між зовнішньополітичними доктринами 

Дж.Г.В.Буша, В.Клінтона, Дж.В.Буша і Б.Обами, які втілювалися в Східній 

Азії, полягають не в змісті, а в формах та методах їхньої реалізації, темпах 

ухвалення рішень за більшої наступальності адміністрацій Дж.В.Буша і 

Б.Обами в досягненні поставлених цілей та вищого рівня упередженості при 

оцінці стану системи безпеки в Східній Азії; 

     поглиблено: 

     - розуміння того, що стратегічне військово-політичне партнерство між США 

і Японією по завершенні холодної війни еволюціонувало до функціональної 

готовності японських Сил самооборони вести активні бойові дії, за підтримки 

США, на значній відстані від національної території в цілях урівноваження 

міжнародно-політичного впливу КНР в АТР та перетворення альянсу на 

ефективний механізм попередження й розв’язання локальних конфліктів між 

учасниками східноазійської системи безпеки; 



 

 

     - аналіз оптимальних варіантів розв’язання корейської проблеми, що 

залежать не лише від згортання ракетно-ядерної програми КНДР, а й 

знаходяться у площині мирного возз’єднання Кореї на демократичних засадах, 

створення міжнародно-правового режиму підтримання миру на Корейському 

півострові та поступового залучення Північної Кореї до інтеграційних процесів 

у Східній Азії за умов здійснення нею ринкових реформ та зовнішньої політики 

відкритості; 

     - положення про те, що США зацікавлені у перманентному використанні 

Тайванської проблеми як засобу впливу на КНР при вирішенні чутливих 

безпекових питань у двосторонніх відносинах, а також обґрунтована 

обумовленість цілей американської політики національним економічними 

інтересами та намаганням стримати геополітичині лідерські амбіції КНР; 

     отримали подальший розвиток: 

     - дослідження концепції глобального лідерства США та його екстраполяції в 

Східній Азії, що дозволило стверджувати про зменшення ефективності 

американського регулюючого політичного впливу внаслідок набуття Китаєм 

регіонального лідерства та зростання геополітичної ролі КНР і Японії в АТР; 

     - обґрунтування тези, що за всієї різновекторності політико-ідеологічних 

позицій правлячих еліт і конкуренції за лідерство в АТР загалом і в Східній Азії 

зокрема, США та КНР зацікавлені швидше в безпековому й торговельно-

економічному партнерстві, аніж у суперництві; до того ж дипломатична 

підтримка офіційним Пекіном Сполучених Штатів у боротьбі з міжнародним 

тероризмом й залучення КНР до інтеграційних процесів у регіоні виступають 

чинниками стримування силових тенденцій у східноазійській політиці США. 

     - окреслення національних інтересів США в Східній Азії, що полягають у 

збереженні миру й безпекової стабільності в районі Тайванської протоки та на 

Корейському півострові, а також у досягненні довготривалого врегулювання 

територіальних суперечок між КНР і Японією на умовах, вигідних для США. 



 

 

     Практичне значення одержаних результатів дослідження випливає з його 

актуальності й наукової новизни. Зважаючи на це, положення та висновки 

дисертації можуть бути використані для подальшого вивчення зовнішньої 

політики США в АТР, а також у рамках навчального процесу у вузах України 

при підготовці підручників, навчальних посібників та науково-методичних 

рекомендацій, у викладанні навчальних нормативних і спеціальних курсів із 

політології та історії міжнародних відносин в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні, зовнішньої політики й новітньої історії США та країн Східної Азії, 

актуальних проблем світової політики, міжнародних систем та глобального 

розвитку, країнознавства, міжнародних конфліктів та їхнього врегулювання, 

ядерного чинника в міжнародних відносинах, військово-політичних проблем у 

міжнародних відносинах тощо. 

     Окрім того, висновки дослідження можуть стати в нагоді фахівцям МЗС 

України та інших державних установ, науково-дослідницьких інститутів та 

центрів, які беруть участь у плануванні та здійсненні зовнішньої політики 

України в Східній Азії й АТР. Вони також були використані при підготовці 

лекційних курсів Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема, «Зовнішня політика України», 

«Зовнішня політика США», «Зовнішня політика країн Азії», «Історія 

міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та зовнішня політика», 

«Основи світової політики», «Основи геополітики та теорії цивілізацій». 

     Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням; усі наукові результати, що викладені в дисертації, 

одержані автором особисто й концентровано викладені в авторефераті та 12-ти 

опублікованих наукових статтях (в тому числі в 2-х іноземних виданнях) і 9-ти 

тезах доповідей на наукових конференціях. 

     Апробація результатів дослідження. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 



 

 

політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

     Наукові положення дисертації були оприлюднені у виступах на міжнародних 

науково-практичних конференціях: Міжнародна наукова конференція „ХVII 

Сходознавчі читання А. Кримського „Тюркський світ у цивілізаційних 

просторах Євразії”” (Київ, 16-18 жовтня 2013 р.); Міжнародна науково-

практична конференції „Від економічної кризи до зростання: світ на шляху 

глобальних перетворень” (Київ, 22 жовтня 2013 р.); Конференція молодих 

вчених „Актуальні проблеми міжнародних відносин” (Київ, 24 жовтня 2013 р.); 

ІІІ щорічна Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: політичні, економічні та правові аспекти” (Львів, 25 

жовтня 2013 р.); ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

„Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя” (Запоріжжя, 10-15 

грудня 2013 р.); III щорічна науково-практична конференція „Міжнародні 

відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика” (Львів, 11 лютого 2014 

р.); ХХХІV Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання 

суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія” (Новосибірськ, 24 

лютого 2014 р.); ХХV ювілейна Міжнародна науково-практична конференція 

„Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя” (Запоріжжя, 3-7 

березня 2014 р.); Міжнародна науково - практична конференція „Сполучені 

Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право” (Львів, 4 квітня 

2014 р.); ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційний 

потенціал світової науки -  ХХІ сторіччя” (Запоріжжя, 7-11 квітня 2014 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених „Шевченківська весна” (Київ, 10 квітня 2014 р.); III щорічна 

Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні тенденції міжнародних 

відносин: політика, економіка, право” (Львів, 25 квітня 2014 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція „Актуальні проблеми міжнародних відносин 

(Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики)” (Київ, 16 жовтня 



 

 

2014 р.); Міжнародна наукова конференція „ХVIII Сходознавчі читання А. 

Кримського „До 95-річчя від дня народження академіка О.Й.Пріцака” (Київ, 17-

18 жовтня 2014 р.); ІV щорічна Міжнародна науково-практична конференція 

„Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові 

аспекти” (Львів, 23-24 жовтня 2014 р.). 

     Публікації. Основні положення та висновки дослідження знайшли 

відображення в 12-ти одноосібних наукових статтях у виданнях, які визнані 

МОН України фаховими (у тому числі двох наукових іноземних виданнях), 

загальним обсягом 7,7 д. а. та 19-ти тезах у збірниках міжнародних і 

національних наукових конференцій. 

     Структура роботи обумовлена визначеними метою, об’єктом та предметом 

дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел (308 найменувань українською, 

російською й англійською мовами на 33-х сторінках). Загальний обсяг роботи 

складає 248 сторінок, з них основного тексту – 215 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Й ДЖЕРЕЛЬНА  

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Особливості формування незбалансованої регіональної системи 

міжнародних відносин у Східній Азії 

 

     Біполярна система глобальних міжнародних відносин, що існувала за доби 

холодної війни, загалом забезпечувала стратегічний баланс сил між двома 

наддержавами – США і СРСР (разом із їхніми військово-політичними 

союзниками) та мінімізувала шляхом підтримання ситуації взаємного 

стримування можливості виникнення глобальних конфліктів за збереження 

умов для розгортання локальних війн. Тоді протиборство між Організацією 

Варшавського договору і НАТО, Сполученими Штатами та Радянським 

Союзом було, щонайменше, передбачуваним і тривало у більш-менш відомих 

схемах. Тому навіть у найзапекліші моменти протистояння США - СРСР 

офіційний Вашингтон не робив серйозної ставки на крайні методи з реалізації 

цілей щодо розвалу комуністичної системи, а можливість мирної ліквідації 

СРСР як наддержави розглядалася здебільшого гіпотетично. 

     Але на зламі 1980-1990-х рр. цей світоустрій зазнав краху, і почався процес 

перегрупування державних сил із їхньою головною характеристикою – 

військовою складовою – на глобальному і регіональному рівнях. Зрозуміло, що 

порушення глобального балансу сил помітно дестабілізувало систему 

міжнародних відносин і спричинило реальну загрозу появи нових збройних 

конфліктів [257]. Натомість однієї, як вбачалося під час холодної війни, „ясної і 

очевидної небезпеки”, що змальовувалася американськими або радянськими 

політологами-міжнародниками та іншими фахівцями в образі противника, 

постбіполярну добу можна охарактеризувати як таку, котрій властиві ризики, 



 

 

чиє розмаїття диференціюється від зростаючого націоналізму, проблем 

етнічних і релігійних меншин та загрози масової хвилі міграції - до ядерного 

розповсюдження і відвертої війни, що неодноразово підкреслювалося 

експертами в сфері міжнародних відносин [296, p. 231]. Практично жоден з 

урядів у світі не продемонстрував готовності адекватно зустріти нові виклики 

національній безпеці. 

     Передусім це стосувалося й Східної Азії, де внаслідок руйнування світової 

біполярної системи почався процес формування нової, вже регіональної, 

біполярної структури міжнародних взаємин – із американським і китайським 

полюсами сили [186]. Ще понад століття тому Президент США Т.Рузвельт, 

який вивів свою державу на рівень світової політики, безапеляційно заявив: 

„Атлантична ера перебуває на вершині свого розвитку й невдовзі має вичерпати 

наявні в її розпорядженні ресурси, а світанок тихоокеанської ери, найбільшої з 

усіх, ще тільки зоріє”. Причому на переконання П.Ханни - відомого 

американського політолога-новатора – старшого наукового співробітника New 

America Foundation, якщо в атлантичну еру світовими лідерами були Європа й 

згодом США, то в тихоокеанську ним стане Китай – і лише він [115, с. 335]. 

     За підрахунками провідних російських фахівців з міжнародних відносин в 

АТР М.Крупянко і Л.Арешидзе, з розпадом СРСР силовий потенціал 

(показники ВВП, військових видатків і чисельності населення) Росії, порівняно 

з потенціалом колишньої наддержави, скоротився майже втричі, а КНР, чий 

сукупний потенціал тоді мало змінився, насправді перетворилася на другий 

після Сполучених Штатів регіональний полюс сили, посівши місце Радянського 

Союза. Японія ж і Республіка Корея фактично подвоїли свої силові потенціали, 

хоча й набагато поступалися за цим показником Китаю [69, с. 95]. 

     По завершенні холодної війни офіційний Пекін не лише зосередився на 

зміцненні національного силового потенціалу, а й значно розширив сферу свого 

військово-політичного та економічного впливу по периметру кордонів КНР на 

півночі, заході й півдні. Тобто йдеться не лише про пострадянський простір – 



 

 

Росію, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, що не могли скласти серйозної 

конкуренції зміцненню геополітичних позицій КНР. Вона швидко взяла під 

щільний контроль ситуацію в країнах материкової Південно-Східної Азії: в 

М’янмі – фактичному протектораті Китаю, в Таїланді, що з військового 

партнера США став союзником і підзахисним КНР [232], і в Камбоджі, де 

китайське керівництво під приводом мирного врегулювання встановило 

підконтрольний йому уряд і замкнуло сателітну зону від Бенгальської затоки 

Індійського океану до Сіамської - Тихого океану [244]. Тоді ж до сфери 

китайського політико-економічного впливу, в форматі шестисторонніх 

переговорів з північнокорейської ядерної програми, повторно була включена й 

КНДР (вперше тимчасово опинилася внаслідок вирішальної допомоги від КНР 

у ході Корейської війни 1950-1953 рр.). 

     Таким чином, фактично протягом півтора десятиліття КНР поширила межі 

свого геополітичного й геоекономічного контролю на більшість материкових 

теренів Східної й Південно-Східної Азії. Виняток у Східній Азії становили 

лише військово-політичні союзники й стратегічні партнери США – Японія, 

Республіка Корея і Тайвань. У визначенні концепту стратегічного партнерства 

дисертантка використала напрацювання відомого українського політолога-

міжнародника Г.Перепелиці, який зазначав, що партнерські відносини 

характеризуються відсутністю істотних суперечностей між державами та 

наявністю обопільної зацікавленості у взаємовигідній співпраці в різних 

галузях національної безпеки й оборони. Партнерство, на думку науковця, 

передбачає наявність спільної проблеми та спільного підходу до її розв’язання, 

воно також обумовлює бачення спільних шляхів реалізації національних 

інтересів країн-партнерів та узгодженість позицій і дій щодо розв’язання 

певних спільних проблем. Разом із тим важливо, що при партнерських 

відносинах країна зберігає за собою право здійснювати самостійну політику й 

зберігати власну позицію, яка може відрізнятись чи мати істотні розбіжності з 

позицією її візаві. Тому міждержавні відносини партнерства не вимагають 



 

 

створення єдиних органів та жорсткого узгодження дій. Головним же критерієм 

для визначення міждержавних відносин партнерськими Г.Перепелиця назвав 

спільність інтересів, що, в свою чергу, мають довготривалий характер: 

міждержавне партнерство відповідає рівню стратегічного лише в тому разі, 

якщо довготривалі інтереси обопільні [84, c. 63-64]. 

     А вітчизняний політолог-міжнародник І.Жовква запропонував чотири моделі 

стратегічного партнерства: 1) „представницьке”; 2) „проти спільної загрози”; 3) 

„тактичне партнерство заради стратегічних результатів” та 4) „асиметричне” 

[56, c. 7]. Хоча ці моделі є доволі схематичними, й на кожному етапі реальні 

міждержавні взаємини можуть належати до різних моделей чи навіть до кількох 

одночасно, наведена типологія дозволяє з’ясувати характер стратегічного 

партнерства США з державами світу, в тому числі й із Японією та Республікою 

Корея. На переконання дисертантки, воно відноситься до другої моделі: 

стратегічного партнерства проти спільної загрози з боку КНР. 

     Водночас міжнародно-політичне та військово-стратегічне становища 

зазначених традиційних партнерів США у Східній Азії по закінченні холодної 

війни почало змінюватися. Приміром, Південна Корея, поряд зі збереженням 

американських військових баз, почала обережне зближення з КНДР на грунті 

взаємної стурбованості прискореною мілітаризацією Японії й істотним 

зміцненням військового союзу між острівною імперією й США, про що 

докладніше йтиметься нижче. Крім того, демократично обрані лідери 

Республіки Корея заздалегідь почали підготовку до можливості перегляду 

Сполученими Штатами своїх зобов’язань щодо гарантування безпеки Південної 

Кореї. Тому офіційний Сеул став розглядати зближення з КНР як важливий 

крок у напрямку зміцнення національної безпеки країни: вже в 1997 р. Китай 

став третім за значенням ринком збуту південнокорейської готової продукції 

(нині – пріоритетний) і головним об’єктом південнокорейських прямих 

інвестицій. Швидкими темпами почав підвищуватися рівень довіри між 

офіційними Сеулом і Пекіном [143]. 



 

 

     Зміцненню геополітичних позицій КНР як альтернативного полюса сили у 

Східній Азії сприяє також процес зближення двох корейських держав, що 

стартував після холодної війни. Незалежно від можливого сценарію 

возз’єднання Кореї – у формі держави з єдиною чи з різними соціально-

економічними системами, роль Китаю як регіональної наддержави буде 

затребувана усіма учасниками процесу. Офіційний Пекін також розраховує на 

отримання додаткових можливостей посилити свій вплив на Корейському 

півострові у зв’язку з імовірним виведенням американських військ із його 

Півдня після завершення возз’єднання. Більше того, тільки-но США евакуюють 

свої війська з Республіки Корея, може постати питання про ліквідацію 

американських військових баз і на території Японії, після чого вплив КНР як 

регіональної наддержави виросте ще більше. 

     Розширення політико-стратегічного впливу КНР у незбалансованої 

регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії спирається на її 

потужний і науково-технічний потенціал. Про це аргументовано йтиметься у 

підрозділі 3.1, але тут варто зауважити, що станом на поч. 2015 р. Китай 

випередив США і сукупно ЄС за основними макроекономічними показниками 

– ВВП за паритетом купівельної спроможності, вартістю експорту й 

золотовалютними резервами та ін. А на середину поточного століття КНР 

здатна вийти на рівень глобальної наддержави, забезпечивши 50-відсотковий 

рівень свого ВПК щодо американського. 

     Крім того, якщо силові потенціали США, Японії й Республіки Корея 

визначаються передусім здобутками в розробленні передових військових 

технологій та нових форм ведення безконтактних чи малоконтактних війн, то 

національна могутність Китаю спирається на величезне за чисельністю 

населення й високі абсолютні показники його приросту (попри доволі успішну 

державну політику контролю народжуваності), що помітно перевищують 

відповідні показники в Сполучених Штатах і Південній Кореї, не говорячи вже 

про Японію, де воно з 2005 р. невпинно зменшується. За прогнозами 



 

 

демографів, до 2050 р. чисельність мешканців США не перевищить 400 млн. 

чол., тоді як кількість громадян КНР складе 1462 млн. чол. [198, p. 12]. 

     Ще одним важливим компонентом силового потенціалу Китаю, що вигідно 

відрізняє його від решти регіональних держав, є володіння власною 

сировинною базою, достатньою для того, щоб підтримувати динамічне й 

стабільне економічне зростання, а також забезпечувати стратегічну 

незалежність. Завдяки складній і різноманітній геологічній будові території 

КНР у її надрах КНР є практично всі відомі в світі види корисних копалин – 

майже 150. А за розвіданими запасами кам’яного вугілля (1/3 планетарних 

покладів), урану, вольфраму (3/5 світових запасів), олова (30,52 % світових 

ресурсів), цинку, літію, танталу, ванадію й титану, а також сірки, каоліну, 

азбесту, бору й фосфору Китай посідає перше місце на планеті, молібдену й 

міді – друге [49, с. 51-52]. 

     Головні поклади нафти КНР (на 1 січня 2013 р. розвідано родовищ 

загальним обсягом у 17,3 млрд. барелів, що є 14-м місцем у світі, відразу після 

США) розташовані на північному сході КНР (узбережжя Бохайської затоки 

Тихого океану й Дацин у провінції Хейлунцзян), а також у Джунгарській і 

Цайдамській впадинах на північному заході. Основний район видобутку 

природного газу (підтверджені поклади – 3,1 трлн. куб. м, 12-те місце в світі, у 

2013 р. було видобуто 117,1 млрд. куб. м, але спожито – 150 млрд. куб. м ) 

[148]) - Сичуань, проте активна розвідка „блакитного палива” ведеться і в 

Сіньцзяні, Внутрішній Монголії, Цайдамі й Ордоському басейні. Чималі запаси 

вуглеводнів відкриті на шельфах Жовтого й Південно-Китайського морів, але в 

останньому випадку їхня експлуатація ускладнюється територіальними 

претензіями з боку АСЕАН, як у випадку з архіпелагом Спратлі 

(Наньшацюньдао). Таким чином, енергетика КНР – переважно (майже на ¾) 

кам’яновугільна, тому країна посідає перше місце в світі за його видобутком 

(8,715 млрд. т у 2011 р.), хоча його обсяги в зв’язку з переорієнтацією на інші 

джерела енергії й поступово зменшуються. Найбагатші на вугілля - 



 

 

індустріально розвинуті Північний і Північно-Східний Китай, перспективними 

є й запаси на півночі Внутрішньої Монголії, де ведеться відкритий видобуток. 

      Спираючись на багатющі природні й трудові ресурси (більше 993 млн. 

чоловіків і жінок у віці 15-64 роки в 2014 р. [149]), офіційний Пекін має всі 

необхідні умови для захисту національних інтересів і безпеки держави. Цьому 

значною мірою сприяє й розвинена внутрішня система комунікацій (86 тис. км 

залізниць – 3-тє місце в світі, як і 4106,387 тис. км шляхів [287]), що є одним із 

найважливіших елементів стратегічного потенціалу країни.  

     Якщо, приміром, багаточисельні людські ресурсні й вражаючі виробничі 

потужності сусідньої Японії фактично відкриті для ракетних атак зі Східного 

(Японського) чи Східно-Китайського морів, то величезна (9,6 млн. кв. км – 

третя за площею у світі після Росії й Канади) територія КНР дозволяє 

споруджувати головні виробничі об’єкти стратегічного значення поодаль від 

узбережжя, що серйозно ускладнює супротивнику удар із моря й повітря. В 

стратегічному сенсі внутрішні провінції й автономні райони Китаю є добре 

захищеним тилом, що послідовно зміцнювався після перемоги Народної 

революції 1 жовтня 1949 р. [63]. 

     Але, незважаючи на безсумнівні здобутки в соціально-економічній, науковій 

і військово-технічній сферах, що вповні дозволяють розглядати КНР як один із 

двох регіональних полюсів сили в новій системі міжнародних відносин у 

Східній Азії, власне система залишається незбалансованою, а тому 

нестабільною й потенційно конфліктогенною. 2,285-мільйонна (наполовину 

контрактна, тобто фахова, НВАК, що майже вдвічі перевищує за чисельністю 

збройні сили США (1,37 млн.), майже вчетверо – збройні сили Республіки 

Корея (639 тис.) і фактично вдесятеро – Сили самооборони Японії (230 тис. 

активного персоналу), тобто по-суті має особового складу стільки, скільки ж у 

потенційних супротивників КНР, але досі вельми обмежена в можливостях 

вести бойові дії за межами національних кордонів. Головні причини такого 

становища – брак у НВАК сучасних засобів швидкого розгортання й 



 

 

відсутність досвіду участі у військових навчаннях в районах, віддалених від 

китайських кордонів на значні відстані. 

     На озброєнні НВАК все ще знаходиться чимало „китаєзованих” клонів 

бойової техніки переважно радянських зразків 1960-1970-х рр., не випадково 

військові фахівці на Заході часто називають збройні сили КНР „музеєм під 

відкритим небом” [224, р. 146]. І хоча останніми роками становище із 

закупівлями сучасної високотехнологічної зброї істотно змінилося на краще 

для НВАК, Пекіну знадобиться ще чималий час для повного переозброєння 

своєї армії новітніми видами бойової техніки і озброєнь (з поч. 2000-х рр. КНР 

за обсягом військового бюджету вийшла на друге місце в світі – після США 

[197, р. 34]). ВПК КНР також загалом представлений технологічно застарілими 

виробництвами і значною мірою залежить від імпорту передових військових 

технологій і матеріалів. Результативний виняток становлять лише галузі, що 

працюють на реалізацію військово-космічних програм. А розрив між НВАК і 

арміями решти членів „ядерного клубу” ще більший: на відміну від США, 

Китай ще не має можливості нанесення потенційному супротивнику ракетно-

ядерного удару у відповідь [112]. 

     Тому брак у східноазійській біполярній системі балансу між американським 

і китайським полюсами провокує США і КНР на стратегічне суперництво, в 

якому сильніша сторона (Сполучені Штати) намагається закріпити своє 

домінуюче становище в системі, а слабша (Китай) прагне не пропустити свій 

історичний шанс перетворитися не лише на регіональну, але й на глобальну 

наддержаву. Після перемоги в холодній війні керівництво США взяло курс на 

послідовне зміцнення своїх стратегічних позицій не лише в Європі чи на 

Близькому Сході, а й у Східній Азії, нарощуючи потенціал військово-

політичного партнерства зі своїми союзниками, проводячи політику 

стратегічного стримування КНР і гальмуючи перетворення її на сильного 

суперника на регіональному й глобальному рівнях. Після зруйнування 

ялтинсько-потсдамської системи американська державно-політична еліта не 



 

 

крилася із зацікавленістю в збереженні у Східній Азії надовго асиметричної 

конфігурації в розстановці сил. 

     Загалом американській зовнішній політиці була властива традиція 

обмеженого ізоляціонізму на спосіб мислення високопосадовців, але на 

практиці покласти її в основу міжнародної політики офіційного Вашингтона 

нині неможливо. Навпаки, для зовнішньої політики США характерне 

тлумачення демократії як „найважливішої цілі, що потребує захисту та 

самозахисту” засобами міжнародної політики [167, p. 47]. Тобто зовнішні 

чинники подавалися як основний механізм збереження національної 

стабільності. 

     Разом із цим, базова мета зовнішньої політики США залишалася двоєдиною: 

утвердження свободи в світовому вимірі та забезпечення якомога сприятливих 

умов для розвитку американської економіки. Відтак, політика була покликана 

забезпечити реалізацію цільової парадигми. 

     Базову ж ідею зовнішньополітичної стратегії США сформулював іще в сер. 

ХІХ ст. Президент США Дж. Полк як „явне покликання Сполучених Штатів”, 

„віру в те, що Сполучені Штати у Божий спосіб спрямовуються таким чином, 

щоб правити від моря до моря” [297, p. 146], тобто фундаментальною метою 

цієї держави є забезпечення такого лідерства в світі, яке б призвело до загальної 

перемоги обраного американцями способу життя в світових масштабах. Ця 

своєрідна система ідей і є висхідною позицією, від якої відштовхується 

політична еліта в оцінці, опрацюванні та ухваленні рішень, в тому числі в 

критичних ситуаціях. Вона ґрунтується на самосприйнятті американцями 

національної винятковості та особливої ролі в глобальних процесах. „Явне 

покликання” внутрішньо відповідає національному характерові американців. 

Адже невипадково навіть на президентському рівні проголошувалося, що 

„американці завжди вірили, ніби на нашу державу покладена місія – нести мир 

та демократію усім народам” [94, с. 446]. 



 

 

     Узагальнюючи сутність зовнішньополітичних доктрин США, вважаємо, що 

їхнім найбільш принциповим положенням, починаючи від часів заснування цієї 

держави, є таке: американська політика має „бути засобом звільнення, а не 

придушення особистості”. Саме такий постулат міститься в заповітах „батьків-

засновників”, які відводили цій державі роль виконавця особливої 

„Божественної місії” в світі [292, p. 3].  

     Демократи та республіканці, ізоляціоністи та інтервенціоністи, прагматики 

та ідеалісти в політичному спектрі США, за всіх розбіжностей між ними, в 

цілому сходяться в оцінках ситуації за межами своєї держави. Вони вважають, 

що мають беззастережне право самостійно визначати, яка саме держава може 

бути віднесена до категорії „ворогів”. Постулат щодо ролі Сполучених Штатів 

у світі як „носія свободи”, закладений відразу після Другої світової війни, мало 

в чому змінився, оскільки глобальне лідерство наразі подається як обумовлене 

потребою світу лідерство США заради миру та безпеки. Так, у своєму 

„Зверненні до країни” 2003 р. Президент США Дж. В. Буш заявив, що „ми 

повинні пам’ятати наше покликання благословенної Богом країни – зробити 

світ кращим” [282, p. 3]. 

     Принципово важливою у цьому зв’язку є думка відомого американського 

політолога-міжнародника і державного діяча З. Бжезинського: „Мета політики 

США має без будь-яких виправдань містити дві частини: необхідність 

закріпити свої домінуюче становище щонайменше на період існування одного 

покоління, але бажано на ще більш тривалий період, та необхідність створити 

геополітичну структуру, що змогла б пом’якшити неминучі зрушення та 

напруженість, які викликані соціально-політичними змінами, водночас 

формуючи геополітичну серцевину взаємної відповідальності за управління 

світом без війн” [10, с. 254]. 

     Проте навіть серед послідовних прибічників ідеї „явного покликання”, 

поміж яких можна виокремити Дж. Фулбрайта, беззмінного голову Комітету із 

закордонних відносин Сенату США в 1959-1974 рр., і надалі лунають думки 



 

 

щодо надмірності ступеня відповідальності, взятого Сполученими Штатами у 

просуванні свободи в світі: „Ми взяли на себе такі зобов’язання, що 

перевищують не лише наші інтереси, а й матеріальні та людські можливості. 

Нам потрібно значно більше турбуватися про оборону інших держав, ніж це 

роблять вони самі” [179, p. 143]. 

     Але коли на поч. ХХІ ст. ВВП США перевищив 10 трлн. дол. США, влада 

наддержави отримала змогу без великої напруги для національної економіки й 

соціальної стабільності нести тягар величезних військових витрат для 

підтримання глобального статусу й забезпечення військової присутності в 

багатьох стратегічно важливих районах світу, й передусім у Східній Азії. Саме 

на такі засади спирається опублікований 5 січня 2012 р. міністерством оборони 

США концептуальний документ: „Підтримка глобального лідерства США: 

пріоритети для XXI століття” [266]. 

     Політика Білого Дому з переорієнтації американської військової присутності 

на АТР водночас із певним її згортанням в інших регіонах світу, але зі 

зміцненням силового потенціалу в східноазійському регіоні охоплює три 

головні сфери. По-перше, це розширення можливостей знищення китайської 

стратегічної зброї глибокого залягання, а також мобільних платформ із 

ракетами, спорядженими ядерними боєголовками. Для цього використовуються 

супутники ручного збирання в рамках програми „Дискавері – 2” та десятки 

супутників-шпигунів. 

     По-друге, США вдосконалюють системи оборони від превентивних ударів з 

боку КНР і КНДР, зосередившись на форсуванні робіт зі створення в Східній 

Азії ПРО ТВД, які передбачають заходи з відбиття ракетних атак потенційного 

супротивника на американські об’єкти в морі, космосі й на суходолі. Зрештою, 

Сполучені Штати зміцнюють потенціал ядерних озброєнь для завдання 

ракетних ударів по ядерним об’єктам на території КНР. 

     Варто зазначити, що після перемоги в холодній війні США почали виявляти 

підвищений інтерес не стільки до своїх військових баз у Японії й Південній 



 

 

Кореї як стратегічних опорних пунктів у регіоні, скільки до морських портів і 

портового господарства. Якщо офіційний Вашингтон уклав низку угод із 

учасниками АСЕАН про використання портів із військовими цілями, то КНР не 

має жодних договорів з країнами Південно-Східної Азії щодо використання 

їхніх об’єктів військової інфраструктури в своїх інтересах. До того ж Китай ще 

не має на озброєнні сучасних авіаносців, за винятком введеного в експлуатацію 

25 вересня 2012 р. навчального авіаносного крейсера „Ляонін” – колишнього 

добудованого й модернізованого українського „Варяга”. 

     КНР також не має аеродромів на території інших держав, звідки вона могла 

б завдавати ракетно-бомбових ударів стратегічною авіацією по американським 

цілям у Тихому океані. А Сполучені Штати надійно контролюють усі 

стратегічні морські комунікації, що пов’язують Східну Азію із головними 

нафтовидобувними регіонами світу (Близьким Сходом та Латинською 

Америкою), і будь-якої миті можуть перерізати ці комунікації. 

     Щоправда, військово-політичних союзників США у Східній Азії чимало 

відлякує готовність Білого Дому вдаватися до сили чи загрози силою з будь-

якого приводу. Вони не можуть не помічати, що після холодної війни 

Сполучені Штати дедалі частіше почали виявляти зацікавленість у 

використанні своїх стратегічних партнерів для реалізації власних планів, 

практично виключивши для союзників можливість розраховувати на участь 

американської армії в захисті їхніх національних інтересів. Реальні й потенційні 

військово-політичні союзники США будуть задоволені лише тоді, коли 

американці сприйматимуть загрози їхній безпеці як загрози безпеці Америки. 

Якщо ж офіційний Вашингтон не зможе чи не захоче поводитися саме таким 

чином, ступінь довіри до нього у союзників буде мінімальним. 

     Тому хоча професор політики й міжнародних відносин Прінстонського 

університету А.Фрідберг уже на поч. 1990-х рр. стверджував, ніби в Східній 

Азії після завершення холодної війни вже склалася біполярна система відносин, 

що передбачає приблизну стратегічну рівновагу американського й китайського 



 

 

полюсів сили [178, p. 32-33], на погляд дисертантки, регіон становить зону 

силової переваги США, а нова біполярна система перебуває в процесі свого 

становлення. 

     Таким чином, відсутність стратегічної рівноваги в східноазійській 

біполярній системі міжнародних відносин з американським і китайським 

полюсами сили істотно обмежує можливості гарантування безпеки й 

стабільності в регіоні, що, відповідно, не виключає ймовірності виникнення там 

силового конфлікту. Накопичені за доби холодної війни й багаторазово 

посилені після її завершення політичні й економічні суперечності між 

регіональними акторами, нарощування їхнього військового потенціалу, тривала 

невизначеність, пов’язана з регіональною політикою США, з одного боку, й 

неясність перспектив створення ефективної системи колективної безпеки - з 

іншого, підтримують напруженість у системі міжнародних відносин у Східній 

Азії. 

     Становище ускладнюється збереженням у країнах регіону комплексу 

історико-психологічних (минулі конфліктні взаємини Китаю й Кореї з Японією, 

КНР і США) та територіально-політичних (Тайванська проблема й 

територіальні спори щодо островів у Східному (Японському), Жовтому й 

Східно-Китайському морях) суперечностей. Встановлення балансу сил і 

стабільності у Східній Азії на довгострокову перспективу залежить від 

можливості досягнення консенсусу між основними регіональними гравцями, 

від їхньої здатності й бажання відкласти вбік традиційне військово-політичне 

суперництво й сконцентруватися на більш корпоративній моделі взаємодії, 

принаймні в політичній і економічній сферах. 

 

1.2. Джерельно-документальна база та історіографія дослідження 

 

     Останнім часом у міжнародно-політичній науці актуалізувалося обговорення 

проблем, пов’язаних із функціонування механізмів безпеки й стабільності в 



 

 

певних регіонах, зокрема в Східній Азії, та стосовно зовнішньополітичної 

діяльності в них глобальних і регіональних держав. У світлі стрімко зростаючої 

ваги АТР у світовій політиці та економіці на перший план виходять питання 

міжнародної стабільності в Східній Азії, де зосереджені життєво важливі 

інтереси глобальних лідерів, найбільші на планеті золотовалютні резерви (КНР 

і Японія) та залишаються неврегульованими потенційно загрозливі 

територіальні конфлікти. 

     Тому компаративна оцінка концептуально-теоретичних засад, викладених у 

документальних джерелах, що стали фактологічною базою даного дослідження, 

а також критичний аналіз практичних аспектів реалізації національних 

інтересів США в регіоні Східної Азії стали важливим підґрунтям для розуміння 

особливостей процесу формування зовнішньої політики світового лідера на 

цьому напрямі. 

     При написанні дисертації авторка опрацювала і ввела у науковий обіг 

широке коло нових документів та матеріалів, значна частина з яких раніше не 

використовувалися у вітчизняній політологічній літературі. Щорічні доповіді 

Президента США в Конгресі щодо міжнародного і внутрішнього становища 

держави [130; 281; 282], стратегії національної безпеки і оборони США та 

Японії [106; 107; 225; 226; 228; 266; 276-279; 284], доповіді органів 

законодавчої й виконавчої влади США [168; 227; 234; 273; 286] та неурядових 

аналітичних установ [132; 144; 216; 251] дають змогу синтезувати підходи 

наддержави до вирішення основних проблем міжнародних відносин та 

спрогнозувати подальші дії офіційного Вашингтона на світовій арені. У цих 

документах проглядається конструктивна позиція президентських 

адміністрацій США до зміцнення партнерських взаємин із Японією, 

Республікою Корея й Тайванем, налагодження порозуміння й співпраці на 

державному рівні з КНР. Загалом, у цій групі джерел міститься достатня 

кількість фактичного й аналітичного матеріалу для розуміння процесу 



 

 

розроблення й прийняття зовнішньополітичних рішень у США зі 

східноазійської політики. 

     Документальні публікації Конгресу США, де повною мірою представлено 

законотворчу активність членів обох його палат, зокрема стенограми і 

матеріали слухань Комітету із закордонних справ Палати представників та 

Комітету із закордонних відносин Сенату, на яких розглядалися питання, 

пов’язані із зовнішньополітичним курсом США у Східній Азії, дали змогу 

проаналізувати оцінки та ставлення американських законодавців, політиків та 

експертів-міжнародників до проблем безпеки цього регіону, а також порівняти 

позиції демократів і республіканців щодо тайванської та корейської проблем, 

майбутнього американсько-японських і американсько-корейських відносин 

[194; 151; 152; 241]. За сукупністю інформації, оцінок міжнародно-політичної 

ситуації в світі й нових загроз національним інтересам США в постбіполярну 

добу, переліком стратегічних цілей та основних ресурсів і напрямів зовнішньої 

політики наддержави із забезпечення її інтересів, що містяться в зазначених 

документах, останні мають першорядну наукову цінність. Вони також 

окреслюють традиційний підхід Сполучених Штатів до проблем національної 

безпеки та зовнішньої політики в Східній Азії та світі. 

     Крім того, дисертантка скористалася двосторонніми міждержавними 

угодами США [105; 196; 202; 204; 205; 291], а також документами та 

матеріалами органів державної влади країн Східної Азії, щоб оцінити, так би 

мовити, „зворотну” реакцію на східноазійську політику США [157; 171; 173; 

191; 274; 304]. Окремою групою джерел стали критично осмислені й 

використані в дослідженні мемуари провідних політиків та державних діячів 

США: Р.Рейгана, В.Клінтона, Дж.В. Буша, Б.Обами, Г.Кіссінджера, М.Олбрайт, 

Г.Клінтон і В.Фулбрайта, які безпосередньо брали участь у формуванні й 

реалізації зовнішньополітичного курсу США [35; 64; 65; 81; 82; 94; 95; 179; 

210; 212]. 



 

 

     Фактологічною та статистичною базою, на яку спиралася авторка, стали 

систематично оновлювані сайти Центрального розвідувального управління 

США [145; 247; 287] й видання Японського інституту соціальних і економічних 

відносин [197; 198] та Японського національного інституту оборонних 

досліджень [171]. 

     Перед аналізом розкриття в міжнародній політології східноазійського 

вектора політики США в постбіполярній системі, дисертантка вважає за 

доцільне зупинитися на істотних концептуальних засадах. Як відомо, США з 

перемогою над СРСР у холодній війні замість ідеологічного протистояння в 

розв’язанні актуальних проблем міжнародних відносин вдалися у визначенні 

своїх доктринальних зовнішньополітичних засад до класифікацій, що межують 

на стику політичного реалізму та прагматизму. За твердженням професора 

Нью-Гемпширського університету М.Клера, нова архітектура американської 

національної оборони включає: 

     - американоцентризм, тобто доктрину, згідно з якою використання збройних 

сил має здійснюватися на засадах максимального врахування національних 

інтересів навіть у тих випадках, коли операції проводяться спільно із 

союзниками; 

     - глобальний підхід, що передбачає можливість використання сили в будь-

якому районі світу, в будь-який момент та за будь-яких обставин;  

     - безповоротність військової переваги США, для чого мають 

використовуватися всі наявні наукові, технологічні та економічні ресурси [213, 

p. 172]. 

     Вибір на користь національних інтересів, безумовно, свідчить про 

раціональність оцінки президентськими адміністраціями США реалій нового 

світу. Тому істотне значення має з’ясування саме підходів Білого Дому до 

національних інтересів, що обумовлюють теоретичне та практичне наповнення 

міжнародного курсу США, в тому числі й щодо Східної Азії. До стриманості 

США в реалізації глобальної демократичної місії штовхала оновлена ситуація в 



 

 

регіонах. Так, на думку майбутнього заступника міністра оборони США і 

президента Світового банку П.Вулфовіца, „методи випробування політики та 

відходу від неї можуть спонукати американців до питання про те, чи можна 

будь-яку міжнародну подію розглядати як життєво важливу для держави. 

Випадковим втручанням сил США в ситуації, які не є критичними, 

адміністрація ставила під ризик власне можливість використання сили у 

майбутніх дійсно життєво важливих ситуаціях… Це особливо турбувало, бо 

повага до американської сили та віра в здатність США її використати могли 

стати критичними у тому разі, якщо події, зокрема, в Азії поставлять США на 

межу міжнародної кризи” [302, p. 28].  

     Все це стало підґрунтям для визначення національних інтересів США на 

основі потреби збереження стабільності в світі як основи для внутрішнього 

розвитку. Ключовою стала проблема участі у недопущенні неконтрольованого 

перебігу подій в регіонах світу. 

     Тут вважаємо за доцільне конкретизувати визначення терміну „національний 

інтерес” у тому розумінні, яким чином він тлумачиться американськими 

політологами. Так, за визначенням Державного секретаря США 1960-х рр. 

Д.Раска, під ним розуміється фундаментальна детермінанта, суттєва потреба, 

визначальний критерій чи головний вимір, відповідно до якого США 

розробляють свої національні цілі та завдання, визначають конкретні політичні 

об’єкти та формулюють свою зовнішню політику, стратегію та дипломатичну 

тактику. Ці інтереси можуть класифікуватися за ступенем важливості та 

значення, але саме вони слугують дороговказами для тих, хто приймає рішення 

в сфері міжнародних відносин [175, p. 72].  

     Як вбачається, з’ясування пріоритетності національних інтересів має 

надзвичайно важливе значення для створення оптимального механізму їхнього 

забезпечення шляхом концентрації сил та засобів на найважливiших напрямах. 

Аналіз пріоритетних, з огляду на національні інтереси, регіонів та проблем 

свідчить, що Східна Азія визначається як один із найголовніших векторів 



 

 

політики адміністрацій В.Клінтона, Дж. Буша-молодшого й Б.Обами із 

забезпечення національних інтересів. Свідченням цього є хоча б той факт, що 

„чинник Східної Азії” присутній в трьох основних групах національних 

інтересів США – життєвих, виключно життєвих та важливих. Характерно й те, 

що в Східній Азії у Сполучених Штатів немає другорядних інтересів. 

     Тому на окрему увагу заслуговують ґрунтовні дослідження особливостей 

формування й реалізації зовнішньої політики США, здійснені вітчизняними 

американістами, насамперед М.М. Рижковим і Н.Ф. Ржевською. У монографії 

[99] й докторській дисертації [98] М.М. Рижкова ґрунтовно проаналізовані 

американський досвід стратегічного планування, в тому числі теоретико-

методологічні особливості головних політичних стратегій США після Другої 

світової війни та їхній вплив на світову політику й міжнародні відносини в 

АТР. Також розглянуто засади інституційного, організаційного і 

концептуального забезпечення політики США в окремих регіонах, вивчення 

яких дає змогу прогнозувати її оптимальну спрямованість у найближчій 

перспективі. Цілісна картина аналітико-прогностичного супроводу зовнішньої 

політики США на всіх етапах його еволюції представлена й монографії [96] та 

докторській дисертації [97] Н.Ф.Ржевської. 

     Зрозуміло, що активізація зовнішньополітичної діяльності США на початку 

ХХІ ст. у Східній Азії пов’язана безпосередньо із прагненням КНР досягти 

статусу наддержави не лише регіонального, але й глобального масштабу. 

Інструментами цих устремлінь офіційного Пекіна є раціональне і ефективне 

використання потужного економічного зростання країни й активна експансія 

національного капіталу за кордон [117]. 

     Серед американських політологів-міжнародників, з огляду на драматичні 

обставини відносин між США і Китаєм за доби холодної війни, тривалий час не 

було визначеної позиції щодо майбутньої ролі КНР на міжнародній глобальній і 

регіональній східноазійській арені. Чимало політологів і аналітиків припускали 

можливість перетворення КНР на світову наддержаву, однак не менше й тих, 



 

 

хто скептично, як З.Бжезинський, ставилися до „мирного піднесення” „тигра” з 

огляду на його численні внутрішні проблеми, що не дозволять Китаю 

„дотягнути” до статусу наддержави [10, c. 188-205; 12, c. 191]. Але 

американські вчені й політики тим і відрізняються від українських, що вони 

прораховують як „гірші” для США (набуття КНР світової наддержавності), так 

і „кращі” (колапс китайських соціально-економічних реформ) сценарії, 

сподіваючись на „краще”, але водночас готуючись і до „гіршого”. 

     „Оптимісти”, сконцентровані переважно в Університеті національної 

оборони США та Інституті дослідження національної стратегії (П.Годвін, 

Н.Ларді, Дж.Ліллі, М.Нахт, К.Нілер, М.Піллсбері, Т.Робінзон, Р.Соломон, 

Р.Фішер та ін.), переконані в неминучому посиленні КНР, що, на їхню думку, 

може справити негативний вплив на національну безпеку США. Вони 

стверджують, ніби Китай прагне стати глобальною наддержавою й поширити 

свій вплив по всій земній кулі. Такі наміри Пекіна є викликом для США та їхніх 

союзників, оскільки в основу китайської стратегії покладено великодержавний 

націоналізм. 

     Зазначені науковці виділяють три зони безпосереднього зіткнення інтересів 

між КНР і США. Перша пов’язана з неминучим проникненням Пекіна на 

Близький Схід унаслідок стрибкоподібного зростання енергоспоживання 

економікою Китаю, що призведе до конфронтації зі США, Японією та іншими 

постіндустріальними державами, які вже облаштувалися в цьому регіоні. До 

цього прогнозу можна додати ще одну зону потенційних американо-китайських 

суперечностей через нафту й газ – Каспій і Центральна Азія. 

     Наступну зону конфлікту, на переконання „оптимістів”, формує політика 

багатополюсності Пекіна, яка полягає в стимулюванні появи нових і посиленні 

старих центрів сили, що загалом ніби-то зменшує наддержавне значення 

американського центра. Її проявами є спроби дискредитувати систему 

американо-японської безпеки, послабити військові зв’язки США з країнами 

АСЕАН, зміцнити стратегічне партнерство КНР з Росією, Іраном і Пакистаном, 



 

 

інтенсифікувати економічні зв’язки з Євросоюзом. Нарешті, третьою 

очевидною зоною зіткнення є Тайванська проблема. 

     „Оптимісти”, визнаючи великі можливості КНР у справі економічного 

розвитку, разом із тим не бачать підстав для стурбованості з цього приводу 

внаслідок порівняно (зі Сполученими Штатами) скромного військово-

промислового комплексу Китаю. Звідси ними робився висновок про те, що між 

КНР і США навряд чи станеться збройний конфлікт у найближчій перспективі, 

але далі однозначної ясності вже немає, тому потрібно зробити все можливе, 

щоб відвернути офіійний Пекін від військово-стратегічного суперництва із 

Вашингтоном. Цього краще досягти шляхом залучення КНР до діалогу з усього 

спектру міжнародних проблем, як на двосторонній, так і багатосторонній 

основі, тобто пропонується та ж політика „залучення”, що здійснювалася 

адміністрацією В.Клінтона [235]. 

     Колишній посол США у КНР Дж. Ліллі наполягав на її модифікації у вигляді 

„балансування між залученням і стримуванням”, що передбачає нарощування 

збройних сил США у Східній Азії включно із розміщенням систем ПРО ТВД, 

проти чого активно виступає офіційний Пекін. Тому американський дипломат 

рекомендував Білому Домові стимулювати переорієнтацію уваги КНР з Тихого 

океану на внутрішню континентальну Азію, щоб китайський уряд відмовився 

від морської стратегії й поновив китайсько-російську ворожнечу. Це, ніби-то, 

дозволить ефективніше нейтралізувати негативні для США наслідки піднесення 

Китаю на світовій арені [8, c. 35-36]. 

     На противагу „голубам” з Інституту дослідження національної стратегії 

США, фахівці з ліберальної „РЕНД Корпорейшн” стверджують, що Тайванська 

проблема може привести до конфронтації й навіть військового конфлікту КНР 

із США та, можливо, з Японією. До такого висновку їх підштовхує китайська 

воєнна доктрина, що включає концепції локальних чи обмежених війн на основі 

високих технологій і активної периферійної оборони. На переконання сінологів 

„РЕНД корпорейшн”, стратегічний баланс сил у Східній Азії змінився на 



 

 

користь КНР, а збройний конфлікт можуть спровокувати тайванські лідери, 

якщо відважаться проголосити курс на незалежність, у цьому випадку Пекін 

неминуче використає військову силу проти бунтівного острова. Аналогічну 

провокаторську роль можуть відіграти і США в разі повернення до політики 

„двох Китаїв” та збільшення поставок наступальної й оборонної зброї, включно 

із системою ПРО ТВД. Тому США слід залучити КНР в орбіту американської 

стратегії, змусивши тим самим Пекін грати за правилами Вашингтона [267; 

283]. 

     Концепції „залучення і стримування” КНР дотримуються також фахівці з 

консервативного „Фонду спадщини”, що відзначаються високим рівнем 

професіоналізму і прямотою. Вони не вважають офіційний Пекін таким же 

ворогом Вашингтона, яким була комуністична Москва, але припускають, що дії 

КНР можуть становити загрозу для США, навіть якщо Китай і не буде 

сприйматися в якості ворога. Тому Вашингтон має зберігати свою військову 

перевагу в Азії, щоб попередити агресію й розташувати систему ПРО ТВД з 

метою захисту Америки та її союзників від загрози ракетних атак. До того ж 

США повинні зупинити передачу Китаєм військових технологій і зброї Ірану, 

КНДР і Пакистану, оскільки це несе потенційну загрозу американським 

інтересам. 

     Водночас „Фонд спадщини” висуває вимогу налагодження взаємовигідного 

співробітництва між Пентагоном і НВАК, маючи на увазі бажане розсекречення 

офіційним Пекіном інформації про дійсне становище збройних сил і воєнні 

доктрини КНР. Росію ж, Ізраїль і країни Євросоюзу слід попередити про 

небезпеку переозброєння КНР і відвадити їх від військового експорту в 

Піднебесну. В економічному блоці рекомендацій головною вимогою є 

інтеграція КНР у глобальну економіку й анулювання всіх обмежень на торгівлю 

з боку США в обмін на поступки Пекіна в області прав людини. Не останню 

роль, на думку вчених із „Фонду спадщини”, повинно відігравати й сприяння 



 

 

експансії приватного сектора в КНР як засобу зменшення урядового контролю 

й реформування політичної системи країни [165]. 

     Але, на думку американського професора А.Голдстейна, „Велика стратегія” 

КНР ув’язує між собою політичні, економічні та військові засоби задля 

реалізації подвійної цілі: досягнення безпеки й статусу великої держави [185, p. 

83]. В узагальненому ж тлумаченні китайських політологів Ху Аньгана та Мень 

Хунхуа, „Велика стратегія” полягає в неухильному нарощуванні сукупної 

національної потужності й перетворенні Китаю на світову державу („шицзе 

цянго”) до середини поточного століття [8, c. 44-45]. 

     Вагомими компонентом реалізації Великої китайської стратегії є концепція 

„великої/широкої периферії” чи „більш ширшої периферії”, яка дещо змінює 

підхід до сусідніх держав. В „широкій периферії” виокремлюються три рівні: 1) 

регіони, які межують безпосередньо з  Китаєм; 2) АТР (в широкому розумінні 

до нього також включаються Південна й Центральна Азія та Австралія; 3) 

Євразійський континент і прибережні зони Тихого та Індійського океану. На 

думку китайських політологів, з історичного досвіду випливає, що будь-яка 

велика держава повинна мати „буферну зону й розраховувати на неї в справі 

підтримки миру, безпеки і розвитку”. Так вони обґрунтовують статус АТР в 

якості „базової периферії і життєво важливої зони”, зазначаючи, поряд із цим, 

що Китай повинен створювати таку зону не імперіалістичними, а мирними 

методами, роблячи акцент на взаємну користь і вигоду, спільне процвітання і 

розвиток із сусідніми країнами [40, c. 76]. Тобто, офіційно „Велика стратегія” 

Китаю робить акцент на мирному зростанні держави, спрямованому проти 

політики сили, гегемонізму, односторонності і залякування „китайською 

загрозою”, на підтримку багатополярності й багатостороннього 

співробітництва, а також на відповідальності КНР перед світовою спільнотою. 

     Однак професор Центру політичних досліджень у Нью-Делі (Індія) Брахма 

Челлані аналізуючи визначальний вплив на формування основних вимірів 

механізму міждержавної взаємодії у АТР стверджує: „Всього десятиліття тому 



 

 

США почали відчувати свою незначимість у Азії з кількох причин, у тому числі 

- внаслідок китайського наступу на дипломатичному фронті. Але тепер, 

Америка рішуче повернулася на головну сцену: Південна Корея зміцнила свій 

військовий союз зі США; Японія відмовилася від спроб переконати США 

закрити свою військово-морську базу на острові Окінава; Сінгапур дозволив 

військово-морському флоту США розміщувати у себе кораблі; у Австралії 

створюються американські військово-морські та інші бази; Індія, В'єтнам, 

Індонезія та Філіппіни, серед інших, також зближуються зі США” [119]. 

     Центр уваги китайських політологів-міжнародників помітно змістився до 

оцінки місця й ролі США та Японії в Східноазійcькому регіоні з огляду на 

перспективи перетворення КНР у світову наддержаву. Ще під час відвідин 

Р.Ніксоном і Г.Кіссінджером Пекіна в лютому 1972 р. Мао Цзедун і прем’єр 

Державної ради КНР Чжоу Еньлай відверто заявили високим гостям, що в разі 

неминучої появи багатополюсного світу чотири великі держави 

загрожуватимуть Китаю – Росія, Індія, Японія і Америка [212, p. 216]. З того 

часу, попри певні розбіжності, китайські фахівці-міжнародники постійно 

висловлюють підозри щодо іноземних „центрів сили”, особливо США і Японії. 

     Як слушно зазначив професор політології Стенфордського університету 

М.Оксенберг, китайські керівники „переконані, що іноземні лідери не мають 

схильності вітати зростання ролі Китаю у світових справах і віддають перевагу 

уповільненню чи навіть перешкоджанню його прогресові. Вони побоюються, 

що багато хто у зовнішньому світі вважає за краще поділити Китай, як тільки 

з’явиться така можливість... Китайські лідери тримають у голові стратегічну 

карту пунктів на периферії, що роблять їх вразливими для іноземного впливу” 

[218, p. 56]. 

     У травні 1997 р. внаслідок „витоку інформації” був оприлюднений уривок із 

конфіденційної (призначеної лише для вищих партійних функціонерів) доповіді 

про перспективи розвитку китайсько-американських відносин, підготовленої 

пекінськими Головним центром політичних досліджень і Центром політичних 



 

 

досліджень Державної ради, а також міністерствами закордонних справ і 

оборони КНР. У ньому, зокрема, зазначалося: „З поверненням Гонконга і Макао 

під китайське управління Тайванська проблема неминуче стане головною для 

Китаю… Якщо Сполучені Штати використають силу для втручання в 

китайський суверенітет і внутрішні справи, КНР безумовно чинитиме опір 

агресору, що призведе до обмеженої китайсько-американської війни. Китай має 

бути готовий до цього. Зі зміною міжнародної ситуації, Сполучені Штати 

використають острови, морський простір і ресурси, заохочуючи й підтримуючи 

японських мілітаристів у провокуванні війни проти Китаю... Китай є 

супротивником номер один для США на зламі цього століття” [217]. 

     Але, на думку З.Бжезинського, „головна причина нелюбові Китаю до 

Америки меншою мірою пов’язана з поведінкою США, швидше вона 

викликана тим, що Америка являє собою на сьогодні і де вона знаходиться” [10, 

c. 202]. Дійсно, навіть очолюване Сі Цзіньпіном „п’яте покоління” керівників 

КНР вважає сучасні Сполучені Штати світовим гегемоном, одна лише 

присутність котрого в Східній Азії, базована на його авторитеті й позиціях в 

Японії, стримує процес розширення китайського впливу. За словами працівника 

відділу досліджень МЗС КНР, „стратегічною метою США є прагнення до 

панування в усьому світі, і вони не можуть змиритися з появою будь-якої іншої 

крупної держави на Європейському чи Азійському континенті, котра 

представлятиме загрозу їхньому провідному становищу” [263]. 

     На переконання дисертантки, в будь-якому випадкові КНР на наших очах 

перетворюється на повноправного учасника геостратегічної гри в масштабах, 

адекватних значимості США, а геополітичне протистояння офіційних Пекіна й 

Вашингтона перетворюється на визначальний фактор світової політики. 

Початок йому, сам того не бажаючи, поклав на початку 1970-х рр. минулого 

століття Президент США Р.Ніксон. Скориставшись різким погіршенням 

китайсько-радянських міждержавних відносин, він спробував приручити 

комуністичний Китай і зробити його спільником США у протидії радянському 



 

 

впливові в Азії й „третьому світі” загалом. Кремлівська пропаганда досить 

влучно назвала це „розіграти китайську карту”. 

     Але Пекін, прикриваючись жвавою антирадянською риторикою, використав 

нормалізацію відносин із багатою Америкою для подолання успадкованої від 

часів „культурної революції” дипломатичної ізоляції, зміцнення свого 

міжнародного впливу й підйому економіки. Коли ж у приморських провінціях 

КНР почалося створення спеціальних економічних зон, до яких потекли 

багатомільярдні іноземні інвестиції, автор ідеї антирадянського американо-

китайського союзу, тогочасний державний секретар Г.Кіссінджер, виступив із 

запізнілим попередженням: „Як тільки Китай стане достатньо сильним, він 

може виступити проти нас”. 

     Патріарх сучасної американської дипломатії мав рацію, хоча у відносинах із 

сусідніми азійськими державами протягом останніх десятиліть КНР не давала 

приводу для звинувачень у прагненні до регіональної гегемонії, вирішуючи всі 

спірні територіальні питання за столом переговорів. Інша справа – США, які в 

стратегічному союзі з Японією, Південною Кореєю й Тайванем поки що мають 

абсолютну військову перевагу в Східній Азії, ця ж обставина зумовлює 

застосування офіційним Пекіном у наступі на Вашингтон виключно 

інформаційних і економічних засобів. 

     Загалом же щодо найближчих перспектив утвердження КНР у якості 

військово-політичного і фінансово-економічного лідера в Східній Азії й АТР, 

на сьогодні окреслилося два угруповання китайських аналітиків-

міжнародників. Одне з них, що умовно можна назвати „ортодоксальним”, 

гуртується навколо Академії військових наук, інше – „реформістське” – 

навколо Китайської академії суспільних наук. 

     „Ортодоксальні” аналітики стверджують, що Сполученим Штатам „досить 

пізно” „стримувати” Китай у новому „багатополюсному світі”, вони 

переконані, що американська військова потуга може бути розгромлена згідно 

древньої китайської імперської стратегії - „нижчий завдає поразки вищому”. На 



 

 

противагу цьому, „реформісти” стверджують, що неминучий процес 

американського занепаду ще далекий до завершення. Одні аналітики 

пропонують план альтернативної китайської геополітики, що має 

нейтралізувати американські силові військові акції проти КНР, інші 

попереджують, що безпосередня загроза для Китаю з боку США не з’явиться 

раніше 2020-2030 рр., коли офіційний Вашингтон остаточно усвідомить 

наслідки від зростаючої китайської могутності. 

     Але як „ортодоксальні”, так і „реформістські” фахівці радять тактичне 

порозуміння (включно з міждержавним партнерством) між КНР і США, обидва 

угруповання аналітиків побоюються, що як тільки „теорія китайської загрози” 

набуде більшого впливу у США, їхній уряд буде настільки стурбований 

китайським зростанням, що зважиться на використання стратегічного обману 

чи навіть ракетно-ядерну атаку КНР задля збереження американської гегемонії 

[120]. 

     Російська політична наука загалом оперативно реагує на зміни в 

східноазійськй політиці США, сутності американсько-японського і 

американсько-південнокорейського військово-політичного партнерства, а 

також еволюцію зовнішньополітичної доктрини КНР, зумовлену успішною 

реалізацією стратегії „чотирьох модернізацій”, про що переконливо свідчить 

низка кандидатських дисертацій, захищених останнім часом (у т. ч. 

китайськими аспірантами) в провідних центрах американістики й синології РФ 

[7; 54; 59; 75; 79; 85; 116; 121; 124]. Природно, що вони концентруються 

навколо з’ясування оптимальних механізмів і перспектив російсько-

китайського стратегічного партнерства на концептуальних засадах 

сформульованої ще колишнім прем’єром Російської Федерації Є.Примаковим 

(у 1998-1999 рр.) ідеї створення геополітичної вісі „Москва – Делі – Пекін”, а 

також на аналізові ролі американського чинника і передусім східноазійського 

вектора політики Сполучених Штатів у регіональній системі міжнародних 

відносин. 



 

 

     Серед перших узагальнюючих російських праць варто відзначити, 

передусім, збірник „Китай в світовій політиці” [61], де подано систематичний 

виклад зовнішньої політики КНР, об’єднаний у два тематичні блоки: 1) 

особливості китайської дипломатії з акцентом на аналізові довгострокових 

мотивів та пріоритетів; концептуальні засади зовнішньої й безпекової політики 

та тенденції міжнародної діяльності КНР; 2) актуальні проблеми зовнішньої 

політики країни в контексті трансформації регіональних підсистем 

міжнародних відносин. Саме в другому блоці розкриваються реальні взаємодії 

й перспективи взаємин Китаю зі США в двосторонньому форматі, а також 

поведінка КНР у Східній Азії. 

     Не менш важливою працею в цьому ряді є наступна колективна монографія 

„Китай: загрози, ризики, виклики розвитку” [62], де вже розглядається 

взаємовплив внутрішньої й зовнішньої політики китайського керівництва; на 

цьому тлі комплексно аналізуються сучасні загрози, ризики та виклики 

розвитку Китаю, оцінюються вірогідність виникнення економічних та 

політичних криз всередині країни та їхні потенційні наслідки як для самого 

Китаю, так і для глобальної економіки і політики. Третя частина книги 

(„Зовнішній вимір”), присвячена новій ролі Китаю в світовій політиці, 

простежує основні вектори стратегії „виходу КНР за свої межі”, що означає 

перехід країни від пасивної лінії поведінки, націленої на створення 

сприятливих зовнішніх умов для внутрішніх реформ, до активної, покликаної 

перетворити Китай в реального учасника регіональних і глобальних 

трансформацій. 

     На особливу увагу серед російських науковців у сенсі досліджуваної 

проблематики заслуговує позиція московської дослідниці Л.Арешидзе, яка 

вважає, що „на початку XXI століття у Східній Азії формується нова біполярна 

система міжнародних відносин із двома полюсами сили – американським і 

китайським”. Основним же джерелом дестабілізації системи міжнародних 

відносин у цьому регіону, на її думку, є агресивна гегемоністська політика поки 



 

 

що єдиної наддержави – США [2]. Важливе значення для розуміння реакції 

КНР на трагічні події в США 11 вересня 2001 р. мала монографія 

Ю.Галеновича, в якій проаналізовано реакцію китайської громадськості та 

органів державної влади на терористичні акти в США з погляду на зовнішню 

політику Білого Дому як на імперську [46]. Крім того, серед праць російських 

авторів, присвячених питанням зовнішньої політики КНР у світі та лідерства 

Китаю в Східній Азії й реакції США, варто назвати роботи завідувача 

кафедрою сходознавства МДІМВ МЗС РФ О.Воскресенського [42-44]. Слід 

зазначити й колективну монографію науковців Санкт-Петербурзького 

університету, що містить аналіз військових і економічних аспектів 

зовнішньополітинчого курсу США на „повернення в Азію” [86]. 

     Що ж до вітчизняної синології, то низка кандидатських дисертацій, 

захищених протягом 2008-2009 рр. в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка [53; 108; 113] й 

Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України [5], а також 

докторська дисертація [51] й публікації [50; 52] Н.Городні, О.В.Шевчука [125] і 

С.О.Шергіна [126] засвідчили появу нового напрямку у вітчизняній 

міжнародній політології, пов’язаного з дослідженням еволюції безпекової 

політики КНР за доби постбіполярності. Автори досліджень загалом сходяться 

на тому, що найближчим часом за безперечного утримання Сполученими 

Штатами провідних позицій на глобальному рівні відбуватиметься дифузія 

сили внаслідок зменшення ефективності американського регулюючого впливу 

та здобуття регіонального лідерства певними державами, передусім КНР у 

Східній Азії та Індією в Південній Азії. Причому США намагатимуться й 

надалі балансувати на безпекових інтересах держав Східної Азії для 

запобігання зміцненню свого суперника в особі Китаю. 

     Певною мірою узагальнюючим історичним дослідженням із вище зазначеної 

проблематики стала видана за сприяння Українського фулбрайтівського кола 

монографія Н.Городні, в якій на основі аналізу широкого кола джерел, наукової 



 

 

літератури та поточної інформації ЗМІ проаналізовано зовнішню політику 

США на двосторонньому і багатосторонньому рівнях в Східній і Південно-

Східній Азії протягом 1989-2013 рр. Науковець аргументовано доводить, що всі 

американські уряди (від Дж. Буша-старшого до Б. Обами) проводили політику 

розвитку позитивних відносин із Китаєм і намагалися здійснювати його 

інтеграцію в регіональний і світовий порядок через „залучення” на різних 

рівнях, хоча значення цих відносин у зовнішній політиці США істотно 

еволюціонувало. Зокрема, на думку Н.Городні, після Тайванської кризи 1995-

1996 рр. метою східноазійської політики Білого Дому було вже не стільки 

„стримування”, а швидше „перестраховування” своїх позицій у регіоні в разі 

несприятливого розвитку міждержавних американсько-китайських відносин. 

Аналогічну політику проводив і офіційний Пекін, що відображало брак довіри 

держав до стратегічних планів одна одної [52, с. 391-396]. 

     Щоправда, на думку здобувача, визначення Н.Городнею регіону Східної Азії 

в складі субрегіонів Північно-Східної (власне Східної Азії за використаними в 

даній дисертації критеріями міжнародної регіоналістики) й Південно-Східної 

Азії є дискусійним. Натомість варто зазначити, що, починаючи з 15-го саміту 

АСЕАН в жовтні 2009 р., реалізовується 10-річний проект Східно-Азійського 

співтовариства на взірець колишнього ЄЕС: АСЕАН + 3 (КНР, Японія, 

Республіка Корея) із залученням також Індії, Австралії й Нової Зеландії. До 

того ж, з огляду на специфіку методології історичних досліджень, зокрема, 

домінування хронологічного підходу, поза увагою Н.Городні загалом 

залишилися процеси й чинники, що обумовили еволюцію стратегічного 

партнерства у взаєминах США з Японією, Республікою Корея й Тайванем, а 

також особливості вирішення Сполученими Штатами конфліктних 

міжнародно-політичних проблем із КНР і КНДР. 

     Американсько-японський стратегічний союз після завершення холодної 

війни переживав стагнацію, оскільки його учасники лише ідентифікували свої 

національні інтереси в нових міжнародних умовах, японська економіка зазнала 



 

 

стагнації, розпочалося скорочення контингенту збройних сил США в Східній 

Азії, а СРСР розпався. Тому кількість досліджень політики США на 

японському напрямку помітно скоротилася, з активних дописувачів можна 

назвати лише співробітника Армійського коледжу Інституту стратегічних 

досліджень Т. Вільборна [300]. У його роботі відчувається невпевненість щодо 

подальшої долі американсько-японського стратегічного партнерства, що 

зберігало сенс лише для контролю над можливістю ремілітаризації Японії в разі 

приходу до влади радикальних сил. 

     Показово, що схожі погляди висловив російський японіст М.Крупянко [68], 

котрий розглядав діяльність згаданого союзу як компонент міжнародної 

політики, що має бути усунутий. У цьому ж ключі написане дослідження К. 

Сон’яроена, де стверджується, що американський силовий потенціал, 

спрямований за доби холодної війни на підтримання балансу сил у Східній Азії, 

тепер мав призначатися для потреб миротворчої діяльності ООН [260].  

Але стрімке нарощування військової потуги Китайською Народною 

Республікою привернуло увагу японських і американських дослідників, які 

дійшли висновку, що застосування стосовно офіційного Пекіна однієї стратегії 

„втягування у регіональні і міжнародні справи” замало. В другій половині 1990-

х рр. знову актуальними стали проблеми збереження присутності в Східній Азії 

збройних сил США з одночасним реформуванням і незначним зменшенням 

їхньої кількості, управління всією мережею американських військово-

політичних союзів, а також фінансування цього механізму підтримання 

стабільності і захисту американських інтересів. 

     Ці питання були розглянуті в роботах співробітників Азійсько-

Тихоокеанського дослідницького центру при Стенфордському університеті 

Сполучених Штатів Америки. Стенфордський університет традиційно 

вважається провідним центром і координатором усіх досліджень, що 

стосуються Східної Азії й АТР у цілому. Започатковані ним програми мають 

чималий бюджет та активно провадять дво- і багатосторонній обміни вченими-



 

 

дослідниками. Дослідження є комплексними, а тому фінансування 

здійснюється як з боку урядових структур, так і бізнесових кіл. 

      В. Тоу [290] і Е. Крепіневич [214] дійшли висновку, ніби, зважаючи на 

спільність безпекових інтересів США і Японії, сенс у збереженні американської 

військової присутності в Східній Азії є, але потрібно враховувати як 

двосторонній, так і багатосторонній підходи до гарантування безпеки. На 

практиці це означало збільшення інтеграційних заходів в усій мережі 

двосторонніх союзів, поглиблення і розширення співробітництва між їхніми 

учасниками. При цьому існує мовчазна згода обох авторів щодо пріоритетності, 

порівняно з рештою, саме японсько-американського військово-політичного 

союзу. 

     У цьому ж ключі написана робота колишнього посла США в Японії, 

професора М.Армакоста [133]. Він констатує наявність опозиції американсько-

японському союзу всередині США і подає рекомендації, як її подолати. З 

іншого боку, цінність союзу, на думку науковця, має урівноважуватися тим 

фактом, що й досі існує асиметрія внесків США і їхніх союзників у спільну 

справу; тож має бути докладено усіх зусиль для її подолання. Останнє означало 

перекладання більшої частини відповідальності у фінансовому та інших 

аспектах на американських союзників.  

     Аналіз цієї ж проблеми міститься в публікації Ч. Вулфа та М. Заніні [301]. 

Автори ретельно зважують усі переваги і витрати на союз із Японією, 

розбиваючи останні на дві великі групи: економічного та неекономічного 

характеру. А перетворення континентального Китаю на „ворога №1” 

Сполучених Штатів та аргументи на користь зміни їхньої східноазійської 

стратегії відображено у статті Б. Гарретт та Б. Глезер [180]. Підписання 23 

вересня 1997 р. „Керівних принципів американсько-японського оборонного 

співробітництва” також викликало сплеск публікацій, з яких найбільш 

значущою, на думку дисертантки, є доповідь П. Джіаpри [182]. У ній подане 

авторське розуміння можливостей і перспектив застосування підписаного 



 

 

документу, а також його наслідків. 

     Оскільки після терактів 11 вересня 2001 р. актуальності для Білого Дому 

набула боротьба проти міжнародного тероризму, що не могло не торкнутися 

Японії як найближчого союзника США в АТР, з’явилися переважно 

пропагандистські матеріали, що закликали зміцнити оборонне співробітництво 

Токіо зі Сполученими Штатами. Японським істеблішментом та академічними 

колами озвучуються ідеї налагодження „неформального” співробітництва зі 

США в рамках миротворчої діяльності ООН та боротьби з тероризмом. 

Вичерпний аналіз змін у безпековій політиці Японії та оцінку поточній на той 

час військово-політичній ситуації, зокрема відправці японських Сил 

самооборони до Іраку та Афганістану, що виходило за межі їхньої географічної 

відповідальності (і відповідальності союзу також), подав К. Х’юз [193].  

     Водночас багато хто з політологів-міжнародників усвідомлював, що зсуви в 

японській безпековій політиці матимуть далекосяжні наслідки для майбутнього 

союзу. Саме на цьому й сфокусувалися В.Рапп [240], Р.Демінг [166] та 

Дж.Пршиступ [237], що засвідчили зростання ролі японсько-американського 

стратегічного партнерства для Сполучених Штатів Америки, адже тепер воно 

розглядалося не в контексті регіональних взаємодій, а в ширшому контексті 

підтримання безпеки на глобальному рівні. Американські дослідники 

розглядають Японію не просто в якості балансира і засобу збереження 

контролю над Східною Азією, але як молодшого партнера зі стримування 

майбутнього головного супротивника – Китаю. Водночас визнавалося, що 

японсько-американські відносини наповнені протиріччями, і це може вплинути 

на майже безхмарні нині відносини у безпековій сфері [184]. 

     Військово-технічне партнерство США і Японії в постбіполярний період, 

зокрема питання розгортання спільної системи ПРО ТВД, проаналізовані в 

публікаціях Г. Рубінштейна [246], А. Сігала [253], К. Джимбо [201] та багатьох 

інших. Новаційною є й робота А. Малган, що зробила спробу охарактеризувати 

стан американсько-японських відносин у ключових сферах та спрогнозувати 



 

 

їхній розвиток на найближчу перспективу. Вона дійшла висновку, що розвиток 

відносин із Японією залишатиметься критично важливим для Сполучених 

Штатів Америки, хоча й дещо зменшиться порівняно з минулим періодом. При 

цьому Японія втратить лише одну-дві позиції, віддавши Китаю своє звання 

другої в світі економічної потуги [223]. 

     В США функціонують і заклади, інституції, громадські фонди та 

дослідницькі центри, що перекладають англійською мовою найбільш цікаві, з 

їхнього погляду, матеріали китайською і японською мовою, що стосуються 

міжнародних взаємодій та регіональної обстановки в Східній Азії. Показовим є 

дослідження професора Токійського університету Іногуті Такасі, де 

розкривається проблематика адаптації американсько-японського й 

американсько-південнокорейського союзів до нових постбіполярних умов та 

переорієнтації цілей функціонування цих інструментів проведення силової 

зовнішньої політики зазначених держав для захисту їхніх нових національних 

інтересів. Автор зазначає, що ці процеси мають своєю чергою враховувати 

світові процеси глобалізації та демократизації. Іногуті висловив свій погляд на 

можливості розв’язання північнокорейської й тайванської проблем, 

обумовлюючи позитивні зрушення на цих напрямках злагодженою співпрацею 

трьох країн, причому, звичайно, особливе, поглиблене партнерство має 

розвиватися саме між Сполученими Штатами та Японією [195]. 

     Перегукується з вищезгаданою працею робота голови Японської асоціації 

міжнародних відносин Сато Хідео [249]. Спільним мотивом в обох працях є 

переконаність у тому, що Китай відіграє комплексну роль у регіоні, його вплив 

на регіональні політичні, економічні тощо інтереси різнорідний, тому потрібно 

говорити й про китайський чинник у американсько-японських військово-

політичних відносинах. Автор, проводячи паралелі з французько-німецьким 

примиренням після Другої світової війни, вважає, що у відносинах із КНР слід 

застосувати т. зв. „політику сонячних променів”, або політику дедалі глибшого 

і незворотного втягнення у регіональні і світові процеси, щоб уникнути 



 

 

деструктивного впливу Китаю на японсько-американський потенціал з 

підтримання стабільності й безпеки в регіоні. 

Якщо в попередніх публікаціях більшою мірою розглядалася політика 

американсько-японського союзу, то роботи Соея Йосіхіде [259] і Танаки 

Акіхіко [268] присвячені проблемі перегляду основ союзницької політики 

Японії та обґрунтуванню необхідності вибору тих пріоритетів і напрямів, які 

видаються важливими для країни. Заслуговують також на увагу, завдяки 

ретельності й детальності викладення матеріалу, роботи Камае Іппей у 

співавторстві з А. Сіерл [252], а також Сімада Харуо у співавторстві з Ч. 

Баршефскі [256]. 

     Китайська перекладна література з міжнародно-політичної проблематики в 

Східній Азії в цілому більш одноманітна. Апріорною визнається не лише 

наявність напруженості в політичних та військово-політичних відносинах зі 

США та Японією, але й власне ці відносини, за зізнанням китайських авторів, є 

антагоністичними, причому наголошується, що така антагоністичність 

наростатиме у дальшій перспективі. Причому Китай займає вичікувальну, 

стриману й пасивну позицію, вважаючи плин часу виграшним для нього, на 

відміну від сучасної активної позиції Сполучених Штатів, які прагнуть 

застосувати до КНР політику втягнення, посиливши її залежність від сусідів та 

світових і регіональних процесів, про що вже вище побіжно згадувалося. 

     Часто це вже видно із самої назви, скажімо праці Цзянь Вейбаня та Сіньбо У 

– „За чи проти нас? Китайські перспективи з погляду японсько-американського 

та японсько-корейського союзів” [299]. Щоправда, вже наприкінці роботи 

визнається, що й Китай має право пильнувати геополітичне довкілля, оскільки 

міжнародний клімат, стан взаємовідносин всередині американсько-японського 

військово-політичного союзу такий, що сприяє унезалежненню у силовому 

відношенні Японії і таким чином нарощуванню нею військового потенціалу. 

Наскільки можна судити, особливо дратівливою для КНР є створення 

Західнотихоокеанської системи ПРО ТВД, що знецінює кількісний параметр 



 

 

ядерного потенціалу Китаю. 

     У монографіях російських дослідників, що працюють в Інституті Далекого 

Сходу РАН, розглянуто сучасний стан оборонного потенціалу Японії, його 

міжнародно-політичну вагу в стратегічному партнерстві зі США [14], а також 

місце імперії в світовій ієрархії держав [128]. Автори дійшли висновку, що 

Японія залишатиметься серед провідних світових держав із глобальними 

інтересами. Причому вона робитиме акцент зовсім не на нарощуванні силового 

потенціалу, а на оборонних заходах, розвиваючи потенціал своєї дипломатії та 

беручи активну участь у миротворчій діяльності ООН. 

     Допомагає в критичному опрацюванні опублікованих джерел академічний 

рівень проведених досліджень, що є перевагою. Але роботі таких інститутів 

РАН притаманні й певні недоліки, зокрема відсутність плюралізму поглядів, 

зумовлена тим, що занадто вузьке коло осіб (найчастіше одна) займається 

відведеною проблемою. Усі ці недоліки втілює передусім журнал „Проблемы 

Дальнего Востока” Інституту Далекого Сходу РАН, а показовими у 

вищенаведеному контексті є статті О.Воронцова [41], В.Кашина [58] і Джозефа 

Чена [123]. 

     Українська школа міжнародно-політичної японістики за роки незалежності 

сягнула помітного прогресу, зокрема, було захищено три наукові дисертації на 

здобуття наукового звання кандидата кандидата політичних наук: О.І. 

Войтовича [39], О.В. Радченка [93] і П.І.Драгана [55]. Але це водночас і замало, 

якщо порівнювати з кількістю досліджень на євроінтеграційну тематику. На 

окрему увагу заслуговують монографії [88; 89; 91; 92] й докторська дисертація 

[90] С.В. Проня, зокрема щодо обґрунтування перспектив створення в Східній 

Азії регіональних режимів безпеки та з’ясування причин наростання 

антагонізмів між Сполученими Штатами Америки і Японією. 

     Водночас у працях С.Проня залишається відкритим комплекс питань про 

характер американсько-японських двосторонніх взаємин як таких, а не в 

контексті розвитку співробітництва Японії з Південною Кореєю та взаємодій 



 

 

острівної імперії з Росією. Надмірне теоретизування щодо ієрархії держав та 

суперечностей світоустрою заважає авторові спиратися на достовірні факти й 

значно збіднює аргументацію тези про суперечливий характер японсько-

американських відносин у галузі безпеки й оборони. Дискусійним залишається 

й висновок, що зменшення асиметрії у двосторонніх американсько-японських 

стосунках в межах військово-політичного союзу „становить виклик державним 

інтересам Японії” [91, c. 122]. На думку дисертантки, навіть беручи до уваги 

неоднозначність тлумачення згаданим науковцем деяких політичних подій, все 

ж доречніше буде вести мову про поступальний, еволюційний характер 

розвитку американсько-японських відносин всередині безпекового союзу в 

напрямку набуття рівноправності обома партнерами. 

     Таким чином, слід зазначити, що загалом у сучасній політичній науці, як 

вітчизняній, так і зарубіжній, тривалий час бракувало робіт комплексного 

характеру, предметом дослідження яких виступала б східноазійська політика 

США як системне явище у постбіполярний період. Найбільшим прогресом у 

цьому плані є загальні оглядові видання, що подають коротку характеристику 

американських військово-політичних союзів у Східній Азії, або ж такі, що 

аналізують окремі аспекти політики стратегічного партнерства США з Японією 

й Республікою Корея.  

     Бракує досліджень перспективних варіантів еволюції політики США у 

Східній Азії, а також оптимальних шляхів відновлення балансу сил і 

стабільності у зазначеному регіоні в довгостроковій перспективі, науковцями 

недостатньо враховуються національні стратегії й економічні потенціали 

регіональних держав для з’ясування балансу сил і його впливу на світову 

політику. Еволюція концептуального підходу США до Східної Азії, що 

зумовлена як міжнародно-політичними глобальними й регіональними 

процесами, так і внутрішніми модернізаційними трансформаціями в 

східноазійських державах і в самих Сполучених Штатах, залишається в полі 

уваги й потребує подальшого розроблення політологами. 



 

 

Висновки до Розділу 1 

     Таким чином, концептуальною основою дисертації є положення про те, що в 

найближчій перспективі за безумовного збереження лідерських позицій США в 

світі та в Східній Азії й надалі відбуватиметься перерозподіл силового 

потенціалу на глобальному рівні в бік зменшення здатності Білого Дому 

контролювати ситуацію в певних регіонах. Послаблення позицій сучасного 

глобального лідера, вірогідно, станеться не лише внаслідок, зокрема, здобуття 

Китаєм статусу наддержави, а й через зменшення ефективності американських 

політичних ініціатив та рішень у Східній і Південній Азії, ісламському світі, 

набуття позицій регіонального лідера окремими державами та, відповідно, 

необхідності для США узгоджувати свої позиції з ними, домінування 

економічних пріоритетів над інтересами в сфері безпеки задля створення зон 

вільної торгівлі для збільшення обсягів експорту. Тому економіка 

залишатиметься одним із основних структуроутворюючих чинників 

геополітичного образу сучасного світу. 

     Поєднання системного підходу й геополітичного аналізу, разом із широким 

застосуванням порівняльного, загальнологічного, проблемно-історичного, 

аналітико-прогностичного підходів уможливило проведення комплексного 

дослідження еволюції взаємовідносин США і держав Східної Азії в 

постбіполярний період, особливостей формування незбалансованої 

регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії. Крім того, в роботі 

для аналізу окремих аспектів теми були використані методи та засоби з 

концепції діалектичного взаємозв’язку внутрішньої й зовнішньої політики, 

методи аналізу ситуацій та змісту (контент-аналіз, аналіз даних щодо подій в 

світі), дескриптивно-експлікативний та нормативно-прескриптивний аналітичні 

методи, а також аналіз процесів формування та здійснення зовнішньої політики 

держави. 

     Відтак, здійснений критичний аналіз наукової літератури з теми дисертації 

дає підстави для висновку, що, незважаючи на зростання останнім часом 



 

 

інтересу вітчизняних і зарубіжних дослідників-політологів до вивчення 

міжнародних проблем АТР загалом і Східної Азії зокрема, наукові завдання, 

визначені в дисертації, не знайшли свого узагальнюючого висвітлення як 

самостійні дослідження. 

     Головні висновки й положення 1-го розділу дисертації викладенні в статтях: 

     Буравкова А.Г. Американсько-китайські взаємини й формування 

постбіполярної системи міжнародних відносин у Східній Азії / Антоніна 

Геннадіївна Буракова // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: 

ВАДЕКС, 2013. – Вип. 71. – С. 532-543; 

     Буравкова А.Г. Особливості формування незбалансованої регіональної 

системи міжнародних відносин У Східній Азії / Антоніна Геннадіївна 

Буравкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, 

правові аспекти: зб. матеріалів ІV щорічної міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 23-24.10.2014) / Рец: М.З. Мальський, І.С. Бик, М.М. 

Микієвич, Н.В. Антонюк. – Львів.: DPI, 2014. – С. 271-279; 

     тезах: 

     Буравкова А.Г. Безпековий вимір східноазійської політики США / Антоніна 

Геннадіївна Буравкова // ХVIIІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тези 

доповідей міжнародної наукової конференції (17-18 жовтня 2014 р.). – К.: 

Національна Академія Наук України, Інститут сходознавства ім. 

А.Ю.Кримського, 2014. – С. 72-73; 

     Буравкова А. Формування постбіполярної регіональної системи 

міжнародних відносин у Східній Азії / Антоніна Буравкова // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Київський національний 

університет імені Тараса Шеченка, Інститут міжнародних відносин, 2014. – Ч. 

1. - С. 23-25. 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 2.  

СХІДНОАЗІЙСЬКИЙ ВЕКТОР ПОЛІТИКИ США 

 

 

2.1. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США у Східній Азії 

 

     До вступу США в Другу світову війну американське політико-державне 

керівництво й експертне наукове співтовариство не надавали регіону Східної 

Азії належної політико-стратегічної ваги, оскільки не бачили звідти 

потенційних загроз для геополітичних і безпекових інтересів Сполучених 

Штатів як на регіональному, так і тим паче на глобальному рівні. На відміну від 

Західної Європи, яку в Білому Домі й Пентагоні після підписання 

Версальського мирного договору 1919 р. розглядали в якості головного театру 

майбутніх воєнних дій, позиція США щодо Східної Азії не була чітко 

окреслена й сформульована. 

     Рішення ж Вашингтонської міжнародної конференції з обмеження морських 

озброєнь, тихоокеанських і далекосхідних питань 1921-1922 рр. та Лондонської 

конференції з обмеження морських озброєнь 1930 р., як тоді здавалось 

американським політикам, мали покласти край військово-морському 

суперництву великих держав і міцно зафіксувати їхні сфери впливу в Східній 

Азії. Однак уже невдовзі за неуважне і зверхнє ставлення до регіону 

Сполученим Штатам довелося сплатити повчальною стратегічною поразкою на 

Гавайях у грудні 1941 р., що тимчасово, але відчутно підірвала військово-

політичні позиції США в західній частині Тихого океану [154, p. 5-10]. 

     Перебіг подій Тихоокеанської війни 1941-1945 рр. й драматичні повоєнні 

суспільно-політичні процеси в Східній Азії істотним чином вплинули на 

еволюцію концептуальних настанов зовнішньої політики США на цьому 

напрямку й визначили нові геополітичні завдання країни в цій частині АТР на 

довгі роки наперед. Держсекретар США Д.Ачесон, виступаючи 12 січня 1950 р. 



 

 

в Національному прес-клубі, вже включив Східну Азію до сфери особливої 

уваги й відповідальності Сполучених Штатів з огляду на створення КНДР, 

перемогу Компартії Китаю в громадянській війні й проголошення КНР [273]. 

Водночас глава зовнішньополітичного відомства США відмовився дати гарантії 

безпеки азійським країнам, що знаходилися безпосередньо на материку, й 

стверджував, ніби найсерйознішим втручанням у справи Азії є прагнення 

Кремля захопити контроль над частиною Китаю (Ляодунський півострів, 

Маньчжурія, Синьцзян).  

     На думку директора Нобелівського інституту в Осло, відомого фахівця-

міжнародника Г.Лундестада, „після перемоги комуністів у материковому Китаї 

адміністрація Трумена планувала не втручатися в перебіг подій на Тайвані. 

Вашингтон чекав захоплення цього острова і не намірявся вдатися до 

військового втручання для його попередження. Окремі політики навіть 

вважали, що тоді настане слушний момент для визнання нових лідерів Пекіна” 

[77, c. 72]. 

     Отже, США не відразу стали принциповими супротивниками нової 

комуністичної влади в Китаї, тогочасна американська політика в Східній Азії 

спиралася на досить специфічний аналіз співвідношення між націоналізмом і 

комунізмом: оскільки націоналізм після Другої світової війни швидко 

перетворювався на домінуючий чинник в Азії, США мали не лише 

утримуватися від антагоністичних конфліктів із націоналістичними силами, але 

й використовувати їх проти світового комунізму. В цьому контексті, щоб якось 

пом’якшити наслідки громадянської війни 1946-1949 рр. у Китаї, адміністрація 

Г.Трумена висунула теорію про те, що з часом між Радянським Союзом і КНР 

може статися політичний розрив. 

     Але збройне втручання КНР у Корейську війну 1950-1953 рр., що дозволило 

врятувати комуністичний режим на півночі півострова і вперше після 

завершення Другої світової війни фактично завдало воєнної поразки США на 

суходолі, поклало край усім сподіванням Білого Дому й держдепартаменту на 



 

 

швидкий розкол між КНР і СРСР. Водночас офіційний Пекін відчув, чого варте 

фронтальне зіткнення з американською військовою машиною (за мінімальними 

підрахунками, тоді загинуло біля 900 тис. китайських „добровольців” проти 

33,6 тис. військових США), тому, попри перманентні пропагандистські 

кампанії проти „паперового тигра” – США й військово-технічну допомогу 

Демократичній Республіці В’єтнам, протягом усього періоду холодної війни 

безпосередніх китайсько-американських збройних конфліктів не було.  

     А візит Президента США Р.Ніксона 21-28 лютого 1972 р. до КНР і 

підписання Шанхайського комюніке, в якому обидві сторони погодилися „не 

прагнути до гегемонії в АТР” [255], виявилися для Білого Дому дійсно 

зовнішньополітичним проривом, оскільки на той час офіційний Пекін 

продовжував сповідувати комуністичну ідеологію навіть в агресивнішій версії, 

ніж це робило старезне керівництво СРСР. Таким чином, месіанська 

антикомуністична основа американської зовнішньої політики ХХ ст. вперше 

була врівноважена прагматичним розрахунком, тобто готовністю США до 

дипломатичної гри зі своїм ідеологічним і стратегічним супротивником – КНР. 

     Глобальним інтересам Сполучених Штатів в умовах утвердження розрядки 

напруженості у світовій політиці відповідало перетворення держав Східної Азії, 

й передусім КНР, на полігон для випробувань американських рецептів 

економічного, а в разі успіху – й політичного переродження тоталітарної 

комуністичної країни шляхом впровадження в її господарство не лише ринкової 

відтворювальної моделі, а й супутньої їй тісної виробничої та фінансової 

кооперації зі США. Білий Дім успішно апробував схожий механізм на 

повоєнній Японії, що добилася вражаючих економічних успіхів, водночас 

продемонструвавши всьому світу й ефективність політики жорсткої орієнтації 

на союз зі Сполученими Штатами. Слідом за Японією пішли Південна Корея, 

Тайвань та інші „азійські тигри”. 

     Але переорієнтація США на Східноазійський регіон сталася не відразу, а 

виявилася довгостроковою тенденцією. Поклавши в основу 



 

 

зовнішньополітичної стратегії по завершенні Другої світової війни ідею 

послаблення та руйнації комуністичного табору й, перш за все, СРСР, а з 

іншого боку усвідомлюючи небезпеку дестабілізації міжнародної системи, 

Сполучені Штати опинились у ситуації, коли на доктринальному рівні йшлося 

про подолання статус-кво в біполярній системі міжнародних відносин, а на 

східноазійському напрямі Білий Дім фактично вдавався до дій із її часткового 

збереження, це вбачалося як порівняно „менше зло” для американської 

національної безпеки [306, p. 1]. 

     Вже на кін. 1970-х рр. США повною мірою інтегрувались у регіональну 

систему міжнародних відносин у Східній Азії, стали її ключовим учасником, а 

нерідко й лідером політичних, соціальних, економічних та військових процесів, 

які там розгорталися. З одного боку, Сполучені Штати значно підвищили для 

Японії, Південної Кореї і Тайваню цінність своїх гарантій безпеки та в цілому 

співробітництва у військово-політичній сфері, а з іншого – крах розрядки 

остаточно визначив місце КНР у політиці США, а разом із цим і стабільний 

баланс між її месіанською та прагматичною складовими. Зрештою, закінчення 

розрядки співпало в часі з активізацією в Східній Азії інтеграційних 

економічних процесів, що забезпечило Сполученим Штатам істотні переваги: зі 

збільшенням для східноазійських країн ваги американської військово-

політичної допомоги, зростала їхня готовність враховувати інтереси США у 

сфері економіки. 

     Але якщо за доби холодної війни протиборство з СРСР і послаблення його 

впливу в світі в цілому, і в Східній Азії зокрема, було основним стратегічним 

завданням зовнішньої політики США, то після її завершення такою задачею 

стало недопущення появи в згаданому регіоні нового потужного суперника, що 

перетворився б на чергову перешкоду на шляху домінування США в 

постбіполярній системі міжнародних відносин. 

     Вже в своєму першому виступі в ООН у вересні 1993 р. Президент США 

В.Клінтон наголосив: „Наше головне завдання полягає в тому, щоб розширити 



 

 

співтовариство ринкових демократій. В роки холодної війни ми прагнули 

стримати загрозу інститутам вільного світу. Тепер ми прагнемо розширити 

коло країн, що спираються на ці інститути. Ми мріємо про світове 

співтовариство... процвітаючих демократій, що співпрацюють між собою й 

живуть у мирі” [71]. 

     Оскільки ж саме в Східній і Південно-Східній Азії залишились останні 

держави з комуністичною політичною надбудовою, то увага США до регіону є 

підвищеною, а КНР і КНДР перетворились на ключовий об’єкт месіанської 

політики Сполучених Штатів, що могли не остерігатись будь-якого опору з 

боку ослабленої Росії. Завдання збереження Східної Азії як „опорного пункту” 

США на євразійському геополітичному просторі й у західній частині Тихого 

океану зосталось без змін. Як слушно зазначив у грудні 1991 р. фундатор 

Інституту Східної Азії в Каліфорнійському університеті (Берклі) - професор 

Р.Скалапіно, „США й надалі відіграють роль „балансиру та стабілізуючої” сили 

в регіоні”, хоча „американського платника податків нелегко запевнити в 

необхідності цієї ролі” [250, p. 26]. 

     Про це ж писав напр. 1990-х рр. у „Великій шахівниці” визнаний фахівець з 

геополітики З.Бжезинський: „Ефективна політика Америки стосовно Євразії 

полягає в тому, щоб мати опорний пункт на Далекому Сході. Ця необхідність 

не буде забезпечена, якщо Америка буде вигнана чи сама піде з Азійського 

континенту” [10, c. 181]. Отже, із завершенням холодної війни активізувався 

процес усвідомлення політичним істеблішментом Сполучених Штатів 

зростаючого чинника взаємозалежності, на відміну від попереднього курсу на 

однобічну залежність відповідно від США чи СРСР. Водночас Білий Дім 

розгорнув пошуки нової зовнішньополітичної стратегії, що дозволила б знизити 

витрати на політичне втручання за кордоном та мала знову вивести наддержаву 

на провідні позиції в економічній і технологічній сферах міжнародної 

конкуренції.  



 

 

     Визначальною рисою ідеї „нового порядку”, з якою виступав Дж. Буш-

старший, стало зосередження уваги на збереженні Сполученими Штатами 

провідних позицій у справах світового співтовариства. Разом із тим 

наголошувалося на розв’язанні успадкованих та нових проблем міжнародних 

відносин за участю ООН та на потребі створення „нового світового порядку”, 

що відповідав би „прагненням Півдня до справедливості, рівності та демократії 

в глобальному суспільстві” [271, p. 12]. 

     Але чинником, який уповільнював розвиток відносин США з державами 

Східної Азії, стало те, що у владних кабінетах Вашингтона переважали 

політики, котрі традиційно меншою мірою були обізнані в азійських справах, 

їхню увагу привертала насамперед Європа та Близький Схід. Як підкреслював 

американський професор Е. Олсен, „практично всі особи, що визначали 

політику США, були атлантистами. Вони надавали лише побіжного значення 

Азійсько-Тихоокеанському регіонові, сприймаючи його як відгалуження 

американської глобальної політики, яке можна адаптувати до змін політики в 

європейсько-радянському регіоні” [231, p. 149]. 

     Основну ідею зовнішньополітичного курсу Дж.Г.В.Буша було озвучено в 

розпал Війни у Перській затоці 1990-1991 рр. - забезпечення американського 

лідерства в „новому світовому порядку”, в рамках якого різні держави 

об’єднуються навколо спільної справи для втілення універсальних прагнень 

людства: миру, безпеки, свободи і верховенства права. Текст президентського 

послання з відповідним обґрунтуванням сутності „нового світового порядку” 

зводився до таких положень: 

     - будь-які спроби перегляду міждержавних кордонів ведуть до хаосу в 

міжнародних відносинах, а тому американські збройні акції, спрямовані проти 

них, цілком виправдані; 

     - встановлення стабільного світового порядку можливе лише через 

глобальний успіх ідей вільного ринку та ліберальної демократії на західний 

взірець; 



 

 

     - суспільно-політичною й економічною моделлю, за якою слід розвиватися 

всім державам, є Сполучені Штати Америки [111, c. 60].  

     У квітні 1990 р. була ухвалена „Східноазійська стратегічна ініціатива”, що 

передбачала скорочення протягом наступних п’яти років американської 

присутності в АТР зі 135-ти до 102-103-х тис. осіб. Натомість розвитку 

американських баз в регіоні ставка робилася на створення мобільних, добре 

навчених та озброєних сил швидкого реагування. Проте доктринального 

забезпечення для зовнішньополітичного курсу, крім власне риторики щодо 

необхідності побудови „нового світового порядку”, в період президентства 

Дж.Г.В.Буша так і не було вироблено. Єдиним заходом у Східній Азії тоді 

виявилося скорочення американської військової присутності в Республіці Корея 

на 5 тис. осіб серед сухопутного та 2 тис. осіб з-поміж адміністративного 

персоналу ВПС [41, c. 66]. 

     Згодом ініціативу Дж.Г.В.Буша було доповнено чинником світового 

лідерства, основні аргументи на користь якого викладено в „Рекомендаціях для 

оборонного планування” 2006 р. За ними, США повинні використовувати своє 

становище визнаного гегемона для зміцнення „нового світового порядку”, щоб 

не дозволити будь-якій державі в Європі чи Східній Азії досягти статусу лідера, 

який здатен контролювати певний регіон, де у США та їхніх союзників є 

інтереси, або наблизитися до рівня глобальної держави й бути геополітичним 

опонентом США, поставивши під сумнів американське лідерство та внісши 

зміни до усталеного міжнародного політичного й економічного порядку. 

Стосовно Східної Азії наголошувалося, що в цьому регіоні слід зберегти 

військову присутність, аби запобігти утворенню політичного вакууму та появі 

регіональної держави-гегемона [151, p. 2].  

     В реальності ж ідеологія „нового світового порядку” стала спробою 

фактичного утвердження традиційних принципів побудови системи 

міжнародних відносин з поділом світу на сфери впливу, сильних та слабких. 

Саме за часів президентства Дж.Г.В.Буша в політичних колах США міцні 



 

 

позиції здобула ідея про неподільність тихоокеанської безпеки та 

загальнорегіонального співробітництва. Тодішній Державний секретар США 

Дж. Бейкер наголошував, що „економічну архітектуру та архітектуру безпеки” 

в регіоні Сполученим Штатам довелося створювати разом із союзниками, 

друзями та регіональними групами, спираючись на тісні зв’язки з Японією, 

Республікою Корея, АСЕАН та Австралією [135, p. 17]. 

     Отже, в перші роки після розпаду біполярної системи фундаментальна 

суперечність доктринального підходу й практичних дій - між узятими 

зобов’язаннями зі сприяння відновленню демократії в комуністичних державах 

Східної Азії й прагматичним розумінням своїх національних інтересів полягала 

в прагненні максимально уникати безпосереднього конфлікту з регіональними 

державами та, в разі виникнення суперечностей, втручанні в перебіг подій лише 

на мінімальному рівні або в обмеженій формі. 

     В процесі концептуальної трансформації східноазійської політики державне 

керівництво США (як і наукова громадськість) дедалі більше виходило також із 

необхідності гарантування доступу до економічних систем АТР, який став 

центром глобальної економічної активності. Офіційний Вашингтон розглядав 

такий доступ як позитивне обґрунтування власних довгострокових зобов’язань 

зі збереження та розширення своєї присутності в Східній Азії. Саме на такому 

підході базувалися Стратегічні оцінки викликів безпеці Сполучених Штатів, 

підготовлені в 1995 р. Національним університетом оборони та Інститутом 

національних стратегічних досліджень, що засвідчили прагнення Білого Дому 

зміцнити свої позиції на східноазійському напрямку, оскільки „економічний 

добробут США тісно пов’язаний із економічним майбутнім регіону” [265, p. 

40]. 

     Китайський „центр сили” динамічно розвивався як у фінансово-

економічному, так і військово-технічному сенсі, тому, з одного боку, США 

остерігалися втрати своїх позицій в такому районі концентрації господарської 

потужності. За даними „РЕНД корпорейшн”, вже в 2001 р. в країнах Східної 



 

 

Азії вироблялося 20 % світового ВВП (у США – 25 %), зосереджувалось 30 % 

усіх світових фінансових ресурсів і більше третини кваліфікованої робочої сили 

[283, p. 37]. А в 2012 р. на частку держав регіону припадала вже майже чверть 

світового ВВП, а на США – менше 19 % [287]. З іншого боку, регіональні 

міжнародні актори після розпаду біполярної системи виявляли готовність до 

подальшої економічної й політичної інтеграції в рамках ініційованого АСЕАН 

Східно-Азійського співтовариства, але без реальної участі в ньому США [3, c. 

267-287]. 

     Проте найсерйознішою перешкодою на шляху реалізації глобального 

американського зовнішньополітичного проекту ставав саме Китай, національні 

інтереси якого в частині поширення впливу США на регіон Східної Азії 

входили в суперечність з американськими планами. Тому в коло нових 

пріоритетних геополітичних інтересів США у регіоні включалась важко 

здійснима й неоднозначна за своїми політичними та економічними наслідками 

задача послаблення КНР і нейтралізації її амбіційних намірів створення власної 

сфери впливу в Східній Азії. 

     Тому ключовим елементом доктрини розширення „спільноти ринкових 

демократій” за президентства В.Клінтона на східноазійському напрямі стала 

більша увага його адміністрації до КНР. Наголошувалося, що у випадку, коли 

Сполучені Штати будуть не в змозі прищепити ліберальну демократію деяким 

державам світу, доцільно переорієнтувати зусилля на впровадження санкцій, 

що послаблять стимули неподатливих авторитарних і тоталітарних режимів до 

проведення масових репресій та агресивної поведінки. Саме адміністрацією 

В.Клінтона було визнано, що КНР стала провідною світовою державою, а 

також підкреслено, що „разом із нашими зв’язками з Японією та Республікою 

Корея наші відносини з Китаєм є визначальним чинником у формуванні 

тихоокеанської безпеки та зміцненні наших інтересів в Азії” [216, p. 7]. 

Подальша лібералізація економічних контактів між США і КНР пов’язувалася з 

дотриманням останньою прав людини та міжнародних норм продажу зброї. 



 

 

     Водночас, тема можливого американсько-китайського зіткнення поступово 

витіснила міркування про американсько-китайську дружбу. Спецслужби США 

дійшли висновку, що сукупні активи 500 провідних компаній ПСА, власниками 

яких є хуацяо, склали від $ 540 млрд. до $ 2 трлн. [177]. Якби всі хуацяо 

мешкали в одній країні, її ВНП майже зрівнявся б із тогочасним абсолютним 

показником ВВП власне КНР. За підрахунками західних експертів, на 

Філіппінах (етнічних китайців – лише 1 % населення) хуацяо тоді керували 67-

ма зі 100 найбільших фірм, у Таїланді (14 %) їм належало 90 % приватного 

сектора, в Індонезії (4 %) хуацяо контролювали 75 % національних багатств, у 

Малайзії (23,7 %) на них припадало 60 % економіки країни, а в Сінгапурі 

(майже 76,8 %) хуацяо контролюють все народне господарство [123, c. 51]. 

     Американські газети знову заговорили про „жовту небезпеку”, доповіді ЦРУ 

почали малювати апокаліптичні картини війни в Азії за участі КНР, що 

насмілилася утвердитися в АТР в якості гравця № 1, витуривши звідти США, 

розвідникам наслідували політологи на кшталт С.Гантінгтона, які лякали світ 

„зіткненням цивілізацій”. В 1997 р. бестселером у США стала книжка 

Р.Бернстайна і Р.Манро „Майбутній конфлікт із Китаєм”, де йшлося про 

результати його комп’ютерного моделювання військовими. Вони виявися 

приголомшуючими: США переможуть у ракетно-ядерній війні з КНР лише в 

тому разі, якщо вона спалахне до 2015 р., після цього економічна і військова 

могутність Пекіна зросте настільки, що збройний конфлікт із ним стане 

самогубством навіть для Америки [136]. 

     Тому необхідність силового зміцнення ролі США в Східній Азії набула 

подальшого закріплення в доктринальних документах. Так, у своєму „Зверненні 

до країни” 4 лютого 1997 р. президент В. Клінтон зазначав, що „Америка має 

стежити за подіями на Сході не менш ретельно, аніж на Заході, оскільки цього 

вимагає наша безпека” [130, p. 3]. КНР почала розглядатися як єдиний 

американський стратегічний опонент в АТР. Фактично, після двадцятирічної 

перерви американські військові аналітики в переліку потенційних суперників в 



 

 

1999 р. знову визначили Китай як ціль для ракетно-ядерного удару в щорічному 

плані ведення ядерної війни [137, p. 207]. А в опублікованій того ж року 

доповіді Національної розвідувальної ради про загрози нанесення ракетно-

ядерних ударів по американській території на період до 2015 р. китайська 

позиція була поставлена на друге місце після небезпеки з боку російських 

ядерних сил [67, c. 43]. 

     Щоправда, за оцінками незалежних від Пентагону експертів, військові й 

політики надто перебільшили темпи росту китайської воєнної загрози – за 

військовими технологіями КНР відстає від США майже на 30 років, і подолати 

цей розрив їй пощастить не скоро (якщо найближчим часом не відбудеться 

політичне возз’єднання Тайваню з КНР). Та й на офіційному рівні знову 

пролунали заяви про „конструктивне стратегічне партнерство між 

Сполученими Штатами та Китаєм” і було підписано угоду про взаємне 

ненацілювання ракет з ядерними боєголовками [105]. 

     Як уже зазначалося вище, серед американських науковців так і не було 

напрацьовано спільну позицію щодо майбутньої ролі КНР на міжнародній 

арені, оскільки чимало політологів і аналітиків-міжнародників припускали 

можливість перетворення КНР у наддержаву, але не менше виявилося й тих, 

хто скептично, як З.Бжезинський, ставилися до піднесення Китаю з огляду на 

його численні внутрішні суспільно-політичні й економічні проблеми. тому 

більшість ідей, що склали основу зовнішньополітичних ініціатив адміністрації 

В. Клінтона, була запозичена з концепції узгодженої безпеки. 

     Основне положення цього підходу полягало в тому, що мир (як стан без 

війни або конфлікту) – це загальна, неподільна категорія, тому глобальний мир 

є найважливішим пріоритетом для США. Вирішальний вплив на формування 

доктринального підходу адміністрації В.Клінтона мали ідеї неоідеалізму 

стосовно поширення демократичних ідеалів та інститутів, ролі міжнародних 

організацій, значення колективних дій з урегулювання міжнародних проблем та 

гарантування безпеки. Водночас визнавалося, що в окремих випадках 



 

 

можливим є застосування військової сили для розв’язання міжнародних 

проблем та конфліктів, підтримання стабільності в ключових для США та їхніх 

союзників регіонах [144, p. 56]. 

     Особливістю американсько-китайського суперництва 1990-х рр., на відміну 

від американсько-радянського попередніх десятиліть, стало обговорення його 

майбутніх потенційних можливостей, хоча абсолютно очевидно, що 

найближчим часом КНР навряд чи становитиме серйозну воєнну загрозу 

американським національним інтересам. Але невизначеність 

зовнішньополітичного курсу КНР на зламі століть ускладнювала 

формулювання Вашингтоном пріоритетів політики в Східній Азії, як це видно з 

тези доповіді В.Клінтона Конгресу США „Звернення до країни”, виголошеної 

на поч. 2000 р.: „Ніхто не може напевно знати, який курс оберуть ці великі 

держави (РФ та КНР. – Авт.) у майбутньому” [281, p. 88]. 

     У зовнішньополітичній стратегії адміністрації В. Клінтона незмінним 

залишилося відчуття відповідальності світової держави, усвідомлення 

неможливості самоусунутися від конфліктів. З іншого боку, на наш погляд, 

„доктрина розширення” В. Клінтона стала концентрованою спробою поєднати 

ідеологію „явного покликання” з осучасненим варіантом інтервенціонізму. 

Реально зваживши власні можливості впливу на світ та усвідомивши, що вони 

зменшилися, президент у підходах до зовнішньої політики поставив у центр 

ідею „поділу відповідальності” зі своїми союзниками. Не абсолютизуючи 

американського верховенства, він все ж виступив за його збереження, але в 

нових формах. Передбачалося, що основні принципи „явного покликання” 

втілюватимуться спільними зусиллями західних демократій. 

     Найважливішим завданням у межах „нової тихоокеанської спільноти” в 

складі найближчих партнерів США в НАТО і Східній Азії, В. Клінтон вважав 

продовження боротьби з поширенням зброї масового враження на Корейському 

півострові. Причому метою мала стати не ізоляція регіональних держав, а 

об’єднання з ними в пошуку рішень для подолання наявних загроз безпеці в 



 

 

зв’язку з латентними конфліктами. В разі продовження КНДР реалізації своєї 

ракетно-ядерної програми, Сполучені Штати зобов’язувалися вжити всіх 

необхідних заходів для гарантування безпеки Республіки Корея та подальшого 

міжнародного тиску на офіційний Пхеньян. Водночас, довгостроковою метою 

проголошувалося мирне об’єднання двох корейських держав зі збереженням 

без’ядерного статусу країни [107, c. 122]. 

     Тому досі слушною вбачається позиція професора Гуверівського 

університету Е. Олсена, який ще на поч. 1990-х рр. зазначав, що „завдання зі 

стримування комунізму в Азії залишилося актуальним після завершення 

холодної війни, а місію з його виконання, як і раніше, несуть збройні сили 

США” [231, p. 154]. Дійсно, за президентства В. Клінтона Сполучені Штати 

вдалися до розширення сфери своєї відповідальності в АТР на „сусідні з 

Японією регіони”, обумовлюючи це „глобальним партнерством” між 

Вашингтоном та Токіо та розширюючи масштаби їхнього військово-

політичного співробітництва на „сфери підтримки миру і безпеки” фактично в 

усьому регіоні.  

     Відтоді зміцнення військових союзів у Східній Азії під своєю егідою 

розглядається владою США як ключовий момент, що сприяє збереженню 

наддержавою контролю й домінування в регіоні. Але на цьому шляху 

офіційний Вашингтон зіткнувся з певними труднощами: вимога посилення 

військово-політичного партнерства з Японією й Республікою Корея без чітко 

визначених супротивників (приміром, американсько-японські Пакт безпеки 

1951 р. та Договір про взаємне співробітництво і безпеку 1960 р. були 

недвозначно спрямовані на протидію СРСР) потребувала обґрунтування й 

пояснення з американського боку. Тим паче, що за Договором 1960 р. США 

мали захищати Японію [14, c. 224-227], але острівна імперія, відповідно до 

своєї мирної конституції 1947 р., не була зобов’язана ставати на бік США в разі 

воєнного конфлікту. 



 

 

     В.Клінтону вдалося скорегувати Договір 1960 р. таким чином, що в 

підписаній ним і Прем’єр-міністром Японії Р.Хасімото в квітні 1996 р. 

„Спільній декларації про союз безпеки на ХХІ століття”, а також у „Керівних 

принципах американсько-японського співробітництва в області оборони” 1997 

р. та „Спільній заяві американсько-японського Консультативного комітету з 

безпеки від 23 вересня 1997 р.” були чітко прописані й зафіксовані зобов’язання 

офіційного Токіо щодо активної підтримки Сполучених Штатів в реалізації 

їхніх зовнішньополітичних, у т.ч. й силових, акцій. На відміну від „Керівних 

принципів” 1978 р., що передбачали спільні дії лише в разі безпосереднього 

нападу ззовні на Японію, нові угоди зобов’язали Токіо і Вашингтон 

співпрацювати у військовій сфері й у випадку виникнення „надзвичайних 

обставин” у „прилеглих районах” Далекого Сходу, поширивши сферу 

американсько-японського військового партнерства на всю північно-західну 

частину АТР (і, можливо, далі). 

     Під головним „прилеглим” районом, безсумнівно, мався на увазі 

конфліктогенний Корейський півострів, а військово-політичному союзу США з 

Японією вже надавалася роль засобу стримування і попередження конфліктів в 

АТР [191]. Крім того, як вбачається, розширення сфери дії цього союзу 

свідчить про намагання Сполучених Штатів використовувати його як механізм 

контролю за регіональною ситуацією в Східній Азії й забезпечення своїх 

економічних інтересів в АТР. 

     Щоправда, як засвідчили гострі дебати в Палаті представників Японії 1998-

1999 рр., перегляд законодавства імперії в бік розширення меж застосування 

Сил самооборони виявився непростою справою. До того ж, хоча в „Спільній 

заяві” США і Японія наголосили на своїй зацікавленості в співпраці з КНР і 

жодного разу не згадали про Тайвань, офіційний Пекін прямо заявив, що угода 

1997 р. може змусити Японію підтримати Сполучені Штати в „захисті” 

гомінданівського режиму. Не дивно, що, перебуваючи в липні наступного року 

з офіційним візитом в країнах АТР, В.Клінтон не відвідав Токіо. А своєю 



 

 

промовою в Пекіні з тайванського питання президент США відгукнувся на 

прохання КНР про допомогу щодо подолання „Тайванської проблеми” й разом 

із тим вчинив тиск на китайський уряд з метою прискорити лібералізацію та 

демократизацію країни, на що, врешті-решт, той погодився. 

     Послуговуючись новими засадами американсько-японського 

співробітництва в галузі оборони, Білий Дім певною мірою спонукав „третє 

покоління” лідерів КНР до пошуків механізмів розв’язання тайванського 

питання за принципом „одна країна – дві системи” (як це мало місце із 

входженням до складу КНР британського Гонконга і португальського Макао) 

та зумів зміцнити торговельно-економічні відносини. Реакція офіційного Токіо 

стала проявом союзницьких відносин та запевнила у відданості американсько-

японському стратегічному партнерству: „Добрі американсько-китайські 

відносини є добрими й для американсько-японських відносин” [131, p. 115]. 

     Задля зміцнення своїх стратегічних і політичних позицій у Східній Азії 

Сполучені Штати вже за президентства В.Клінтона виявили зацікавленість у 

створенні в регіоні багатосторонньої союзної структури на взірець НАТО, що 

надовго гарантувала б домінування США. Але на заваді цьому відразу ж 

постали серйозні протиріччя між найближчими союзниками Сполучених 

Штатів – Японією й Республікою Корея, що виявилися неготовими до 

військового співробітництва між собою (в Японії, до того ж, існують 

конституційні обмеження на участь у системах колективної безпеки). Та й КНР 

навряд чи беззастережно допустила б створення військового блоку в зоні своїх 

геополітичних інтересів. 

     Тому США вирішують поставлені завдання зближення зі своїми союзниками 

на рівні своєрідних „пілотних проектів”, а головним і досі єдиним таким 

проектом є якраз розширення географічної сфери військово-політичного 

співробітництва з Японією за рахунок районів, звідки могла виходити для неї 

гіпотетична „загроза безпеці”: Корейський півострів, „північні території”, 

Тайвань і Тайванська протока, Південно-Східна Азія. Започаткований на 



 

 

світанку холодної війни в якості однієї з ланок геополітичного оточення СРСР, 

американсько-японський союз безпеки довів свою конкурентноздатність перед 

численними пактами й безпековими системами, які спершу виглядали більш 

перспективними. 

     Це переконливо підтверджує й адаптація „комісією Аракі” Договору безпеки 

1960 р. до нових викликів у формі затверджених урядом Японії в грудні 2004 р. 

„Основних напрямків програми національної оборони”. В них уперше були 

офіційно названі держави, чия військова політика турбує японську сторону, – 

КНР і КНДР, а для Сил самооборони пропонувалась активніша участь у 

миротворчих та інших подібних до них операціях у широких географічних 

кордонах для забезпечення більш високого рівня підтримки США [226]. Таким 

чином, „Основні напрямки” – 2004 за своїм змістом вийшли за межі питань 

забезпечення захисту Японії від військової агресії й можуть розглядатися як 

перший японський програмний документ, що значною мірою відповідає 

сучасним критеріям політики безпеки. 

     А в Спільній заяві Консультативного комітету безпеки від 19 лютого 2005 р., 

що мала окреслити еволюцію американсько-японського альянсу від 

„орієнтованого на загрози” до „орієнтованого на інтереси”, були вперше 

запропоновані обумовлені такими спільними інтересами завдання й цілі 

двостороннього партнерства не лише на регіональному, а й на глобальному 

рівнях (як-то в боротьбі проти міжнародного тероризму на Близькому Сході, в 

Індонезії й на Філіппінах) [204]. Навіть прибічники зближення з КНР, у свою 

чергу, теж не ставили під сумнів потребу нарощування співробітництва США з 

Японією як iз метою посилення американських позицій у Китаї, так і для 

збереження самої Японії в геополітичній орбіті США. 

     Водночас в американсько-японських безпекових взаєминах досі не вирішена 

низка серйозних проблем, до яких, по-перше, варто віднести надто високий 

ступінь залежності відносин офіційного Токіо з Вашингтоном у військовій 

сфері від поточної внутрішньополітичної ситуації в Японії (як це мало місце в 



 

 

2009-2012 рр., коли Демократична партія Японії тимчасово відсторонила від 

влади багаторічного монополіста – правоцентристську Ліберально-

демократичну партію за допомогою використання в передвиборній кампанії 

найбільш чутливої для громадян імперії теми американсько-японських 

стосунків і наголосу на надмірній підпорядкованості Японії в питаннях безпеки 

інтересам американського союзника). 

     Японські політики так і не змогли запропонувати виборцям раціональної 

відповіді на питання про те, до якої міри в сучасному світі незалежна держава 

може покладатися в справі власної безпеки на військові гарантії іншої країни, 

нехай навіть такої могутньої як США. В японських ЗМІ досі триває активна 

дискусія щодо розвитку ситуації на випадок, коли союзницькі зобов’язання 

США перестануть співпадати з їхніми національними інтересами. А військові 

бази США, що збереглися на території Японії, сприймаються місцевим 

населенням як спадок періоду окупаційного режиму. Напроти у Вашингтоні, в 

свою чергу, критикують Японію за „споживацький” підхід до партнерства із 

США у військовій сфері. 

     Нарешті, після закінчення холодної війни в зовнішньополітичній поведінці 

Японії дедалі частіше почали виявлятися елементи націоналізму, що 

виражалися в зацікавленні офіційного Токіо зміцненням східноазійського 

регіоналізму без участі Сполучених Штатів. Приміром, японська дипломатія 

почала демонструвати самостійність при ухваленні рішень стосовно КНДР. Це 

далеко не завжди влаштовує США, які довгі роки проведення шестисторонніх 

переговорів з північнокорейської ракетно-ядерної програми дотримувались 

жорсткої позиції щодо тоталітарного режиму Кім Чен Іра, прагнучи, в 

кінцевому підсумку, добитися відсторонення його від влади. Але всупереч 

розрахункам адміністрації Дж.В.Буша, Японія, як з питань безпеки, так і в 

економічній сфері, щораз менше готова слідувати в фарватері американських 

рекомендацій. 



 

 

     Це ж рівною мірою властиве й для керівництва Республіки Корея, що так чи 

інакше зацікавлене в нормалізації відносин із КНДР та перебуває не в захваті 

від можливого втручання США в урегулювання гіпотетичної кризи. Коли ж 

Сполучені Штати розраховували використати в своїх інтересах перманентні 

загострення у відносинах між двома корейськими державами (як у червні 2002 

р. після обстрілу береговою охороною КНДР південнокорейських військових 

катерів), і офіційний Вашингтон наполягав на згортанні Сеулом програми 

„Сонячного тепла” лауреата Нобелівської премії миру президента-реформатора 

Кім Те Чжуна, спрямованої на розвиток відносин із Північною Кореєю, 

керівництво останньої „зіграло на випередження” й поновило двосторонні 

переговори з нормалізації взаємин із Республікою Корея. 

     Офіційний Сеул не припинив надавати економічну допомогу Північній 

Кореї навіть після того, як її уряд на початку жовтня 2002 р. повідомив про 

продовження військової ядерної програми, а 10 січня 2003 р. заявив про вихід 

КНДР із ДНЯЗ. Таким чином, американська дипломатія за президентства 

Дж.В.Буша стосовно Південної Кореї очевидно програвала дипломатії КНДР, 

якій вдавалось посилювати антиамериканські настрої й стимулювати позитивні 

тенденції серед південнокорейської громадськості. Білий Дім змушений був 

враховувати інтереси Японії (невдовзі після інциденту з північнокорейськими 

швидкохідними катерами в японських територіальних водах у грудні 2001 р. 

Прем’єр-міністр Японії Коїдзумі Дзуньїтіро оголосив про свій історичний візит 

до КНДР) й Республіки Корея в продовженні діалогу з Північною Кореєю. 

     Взагалі з приходом у Білий дім республіканської адміністрації Дж. Буша-

молодшого прагнення до гегемонії США у Східній Азії стало ще відчутнішим, 

а терористичні акти 11 вересня 2001 р. істотно посилили початкову схильність 

президента до більш жорсткого зовнішньополітичного курсу. Боротьба з 

тероризмом була зведена до життєво важливого національного інтересу, 

захищаючи який офіційний Вашингтон був готовий рішуче діяти в будь-якому 

районі світу, а за необхідності – в односторонньому порядку. Фактично ж, як 



 

 

вбачається, боротьба з тероризмом стала підставою для розширення 

американського втручання [277, p. 5]. 

     Відтоді влада США дедалі більше була зацікавлена в зміцненні свого 

військового потенціалу в регіоні, який за зміни балансу сил був би здатен 

адекватно реагувати на нові виклики й протистояти послабленню 

американських позицій у Східній Азії. Тому в доповіді ЦРУ від січня 2002 р. 

прямо наголошувалось, що „Китай і КНДР є країнами, потенційно здатними як 

завдати ракетного удару по території американських військових баз у Східній 

Азії, так і загрожувати ракетною атакою безпосередньо власне США” [227]. 

     По суті, зовнішньополітична доктрина Дж.В.Буша була побудована на 

впевненості американського керівництва у власній правоті та легітимності 

вирішення стратегічних зовнішньополітичних завдань будь-якими засобами, в 

т.ч. силовими, навіть якщо це завдасть шкоди інтересам інших держав. По-

друге, ця доктрина проголошувала готовність Америки розв’язати на території 

інших держав превентивні війни, якщо це необхідно для того, аби захистити 

інтереси національної безпеки США в розумінні їхніх лідерів. По-третє, ця 

доктрина допускала можливість для США діяти на світовій арені в 

односторонньому порядку, тобто без врахування позиції світової спільноти та 

навіть без підтримки з боку Ради Безпеки ООН. Нарешті, по-четверте, 

основоположною ідеєю доктрини Дж.В.Буша стала думка про те, що США 

мають запобігти появі сильного стратегічного суперника у будь-якому регіоні 

світу [279]. 

     А центральним елементом нової зовнішньополітичної доктрини офіційного 

Вашингтона став запобіжний (превентивний) удар, тобто засіб, що розглядався 

раніше як надзвичайний. Доктрина виходила з того, що наступаючий завжди 

має безперечну перевагу, а перехоплення ініціативи дає змогу атакуючому 

нав’язати свою волю та спосіб дій потенційному агресору. Проте, на наш 

погляд, превентивна атака з боку США здатна була надати імпульс процесам, 



 

 

яких так побоюється Білий Дім (зокрема, застосування ядерної зброї Північною 

Кореєю).  

     Відтак, доктрина „превентивної агресії” перетворювала потенційного 

суперника в реального ворога й підштовхувала держави, що вважаються 

учасниками антиамериканського союзу, до прискорених і ефективних зусиль із 

формування такого блоку. Якщо „доктрина розширення” В. Клінтона 

поєднувала в своїй основі принципи політичного реалізму з ліберальними та 

ідеалістичними цінностями, то доктрина Дж.В.Буша розбудовувалася, виходячи 

лише з постулатів школи політичного реалізму. Навіть в обґрунтуванні 

ідеалістичних цілей співпраці та взаємозалежності світу, просування свободи й 

торгівлі, авторами цієї доктрини вживалася термінологія реалістичної школи.  

     Так, контент-аналіз основоположних зовнішньополітичних документів США 

за президентства Дж.В.Буша свідчить, що нова класифікація держав включала, 

крім „своїх” (союзників, зокрема, Японії, Республіки Корея і Тайваню) також 

„чужих” („держави-ізгої” – Афганістан, Ірак, Іран, Сирія, КНДР), „майже 

чужих” (приміром, В’єтнам і Білорусь), „неагресивних до США та неворожих 

їм держав” (зокрема, Індія й Пакистан), „незрозумілих” (тих, хто ще вірить у 

свій „нейтралітет”) тощо [6, c. 30].  

     У Комплексному огляді стану й перспектив розвитку збройних сил США, 

поданому міністерством оборони США президентові та Конгресу наприкінці 

2001 р., зазначалося, що „присутність американських збройних сил у передових 

зонах є переконливим доказом послідовної прихильності Сполучених Штатів 

своїм зобов’язанням. Вашингтон продовжить формування вигідного для нього 

балансу сил в ключових регіонах світу в інтересах стримування агресії й 

насильства та політику передової присутності в Східній Азії”. Поставлену мету 

США вирішували шляхом підтримання своєї абсолютної переваги в регіоні, не 

допускаючи поновлення стратегічного балансу сил та створюючи сприятливі 

умови для нав’язування Пекіну своєї політичної волі. 



 

 

     „Чинник Східної Азії” був присутній у трьох основних групах національних 

інтересів США – життєвих, виключно життєвих та важливих, причому життєво 

важливі інтереси США полягали у встановленні сприятливих відносин із 

Китаєм – потенційним стратегічним суперником США в Східній Азії, а також 

забезпеченні „виживання Південної Кореї та Японії як вільних та незалежних 

держав, що співробітничають з США у розв’язанні глобальних та регіональних 

проблем”. За оцінками американських експертів, багатопланові зв’язки з 

Китаєм „не можуть займати в ієрархії пріоритетів більш високе місце, ніж їхні 

відносини з регіональними союзниками Японією, Південною Кореєю та 

Австралією, оскільки зміцнення системи союзів – ключ до успіху США в Азії” 

[132, p. 24-25]. 

     Виключно важливими інтересами для США є збереження миру в районі 

Тайванської протоки та на Корейському півострові, досягнення 

довгострокового врегулювання відносин між Китаєм та Японією на умовах, 

вигідних для США. Виходячи з концептуальних міркувань групи авторів 

Концепції національних інтересів, очолюваної в 2001-2005 рр. тодішнім 

помічником президента США з питань національної безпеки К.Райс, 

поглинання Тайваню КНР силовим шляхом означало б провал лідерства США 

та поставило б під сумнів їхню надійність як союзника, що, в свою чергу, 

сприяло б розмиванню надзвичайно важливої для Сполучених Штатів системи 

двосторонніх союзів.  

     Зниження присутності США в усіх регіонах світу за президентства Б.Обами, 

наростання ізоляціоністських тенденцій в Америці під впливом наслідків 

валютно-фінансової кризи 2008-2009 рр., а також бажання сконцентрувати 

головні зусилля й ресурси на ключових напрямах, зрештою, зумовили вибір 

АТР, передусім Китаю і Японії, в якості пріоритетного вектора зовнішньої 

політики Сполучених Штатів. Ідеї азійської першорядності вже значною мірою 

опанували державний апарат США, що змушений був визнати певні принципи: 

у стратегічному аспекті Східна Азія настільки ж важлива для США, як і 



 

 

Європа; подальший розвиток багатосторонніх зв’язків з державами АТР 

призведе лише до зміцнення провідної ролі США в цьому регіоні; утримання ж 

могутніх американських баз ВМС в Тихому океані сприятиме досягненню 

згоди зі східноазійськими союзниками США для ефективного контролю над 

морськими комунікаціями. 

     Досить показовим є той факт, що Г.Клінтон свій перший зарубіжний візит 

16-22 лютого 2009 р. в якості Держсекретаря США в адміністрації Б.Обами 

здійснила, чи не вперше в історії й практиці американської повоєнної 

дипломатії, країнами Східної й Південно-Східної Азії (а не 

Північноатлантичного альянсу), відвідавши КНР, Японію, Південну Корею й 

Індонезію. Його ключовим моментом стали переговори з представниками 

„четвертого покоління” керівників КНР у Пекіні щодо співпраці двох держав у 

вирішенні проблем світової економічної кризи й зміни глобального клімату. А 

ще на етапі боротьби за висування кандидатом від Демократичної партії на 

посаду президента Г.Клінтон опублікувала в провідному фаховому журналі 

країни - „Foreign Affairs” статтю, де наголосила, що взаємини США з Китаєм 

„будуть найважливішими двосторонніми відносинами у світі в нинішньому 

столітті” [159, p. 8]. Такий підхід до вибору пріоритетів у східноазійській 

політиці США був продемонстрований і під час зустрічі Б.Обами з Головою 

КНР Сі Цзіньпіном 7-8 червня 2013 р. 

     Оцінюючи роль США в АТР у постбіполярний період, не можна не 

погодитися з думкою відомого японського науковця Іногуті Такасі: „У 

Тихоокеанській Азії Сполучені Штати правлять цілковито, мають переважну 

військову могутність та постійно готові до втручання. Проте складні силові 

конфігурації виконують стримуючі функції щодо застосування американцями 

сили та й надалі зміцнюють тенденцію до значення Сполучених Штатів скоріш 

як балансира, аніж гегемоністського сценариста” [295, p. 152]. Причому 

головним завданням США, на думку провідного фахівця з питань Східної Азії 



 

 

та Далекого Сходу Р. Скалапіно, є „недопущення реґіонального блокування без 

їхньої участі” [250, p. 31]. 

     Але розширення присутності США у Східній Азії поставило „четверте” (Ху 

Цзіньтао) і „п’яте” (Сі Цзіньпін) покоління керівників КНР перед складною 

дилемою: якщо не чинити опору побудові американоцентричної системи 

міжнародних відносин у регіоні, вона буде розвиватися й далі, але в разі спроби 

її заблокувати Республіка Корея і Японія будуть налякані діями КНР і ще 

тісніше згуртуються навколо США. Офіційний Вашингтон хотів би посилити 

залежність острівної Східної Азії й Південної Кореї від американського 

заступництва в сфері безпеки та економіки, якими ці відносини, по суті, були 

протягом усього періоду холодної війни. 

     Однак після розпаду глобальної біполярної системи та змін у розстановці 

сил на регіональному рівні, в міру нарощування свого економічного й 

військового потенціалу такі держави як Японія й Республіка Корея почали 

обережно намацувати шляхи до здійснення більш незалежної від США 

політики у Східній Азії, демонструвати зацікавленість у перетворенні на 

самостійних міжнародних акторів регіонального масштабу. Ці країни прагнуть 

проводити політичний курс, що виходить за рамки стратегії „стримування” чи 

балансу сил, яку реалізують у Східній Азії Сполучені Штати стосовно КНР і 

КНДР. Японія й Південна Корея прагнуть відігравати незалежну роль членів 

регіонального співтовариства, з інтересами яких мають рахуватися дві 

регіональні наддержави – США і КНР. 

     Отже, очевидно, що зовнішньополітичний курс Дж.В.Буша в Східній Азії 

відрізнявся від політики Дж.Г.В.Буша, В.Клінтона і Б.Обами не за змістом, а, 

скоріше, за формами та методами його реалізації, темпами прийняття рішень та 

їхньої реалізації. За політико-системної наступності доктринального 

забезпечення зовнішньополітичного курсу Дж. Буша-молодшого особливістю 

його стратегії стала більша наполегливість у досягненні поставлених цілей та 

високий рівень упередженості при оцінці стану системи безпеки в Східній Азії. 



 

 

Тому партнерам США для з’ясування рівня готовності цієї держави виконати 

свої зобов’язання належало керуватися не проголошеною доктриною, а 

ступенем відповідності певних обставин національним інтересам на певному 

історичному етапі.       

     За винятком окремих другорядних аспектів, у своїй основі головні 

стратегічні настанови США в Східній Азії за постбіполярної доби залишаються 

незмінними, оскільки національні інтереси країни не залежать від того, хто 

займає посаду глави держави. За такими фундаментальними напрямами як 

дотримання Сполученими Штатами союзницьких зобов’язань, збереження 

американської військової присутності, захист демократичних свобод та прав 

людини, підтримка тенденцій до розвитку глобалізації, як вбачається, стратегії 

США мають двопартійний консенсус. 

     Головним інструментом досягнення бажаного для Білого Дому балансу сил у 

регіоні, під яким розуміється утримання за США домінуючих позицій в усіх 

життєво важливих сферах (безпеці, політиці, торгівлі) є американська військова 

присутність, збереження системи передового базування США за її незначного 

скорочення, подальше зміцнення військово-політичних союзів з Японією та 

Республікою Корея. Виведення американських військ може призвести до гонки 

конвенційних озброєнь між регіональними країнами, боротьби за контроль над 

Корейським півостровом, морськими та повітряними шляхами в західній 

частині Тихого океану та, навіть, спричинити поширення ракетно-ядерної зброї. 

У зв’язку із зазначеними чинниками нестабільності реорганізація збройних сил 

США в Східній Азії здійснюється в напрямку підвищення їхньої мобільності та 

підвищення тактико-технічних характеристик за несуттєвого поступового 

зменшення чисельності. 

     Безумовно, що Східна Азія й надалі залишатиметься районом виключних 

інтересів для США з позицій забезпечення їхньої національної безпеки та 

економічних перспектив. Тому Білий Дім і Пентагон у найближчій і 

середньостроковій перспективі докладатимуть усіх зусиль для утримання 



 

 

стратегічної переваги над КНР як у повітрі, так і на морі, зміцнення своїх 

силових можливостей. Порушення ж сучасного політичного, економічного та 

військового балансу в Східній Азії може позначитися на загальностратегічних 

позиціях США як домінуючої держави не лише в цьому регіоні світу, а й у 

глобальному масштабі. 

 

 

 

2.2. Курс на збереження регіону в зоні американського геополітичного 

впливу 

 

     Політика США у Східній Азії реалізується з використанням як силових, так і 

несилових методів, причому до перших слід віднести забезпечення власне 

американської військової переваги в регіоні, а також зміцнення успадкованих 

від епохи холодної війни військово-політичних союзів із Республікою Корея, 

Тайванем і Японією, а до других – спроби Білого Дому сформувати нові 

регіональні міжнародні інститути, за лідерство в яких Сполучені Штати готові 

змагатися до кінця. 

     Основним компонентом силового потенціалу США в Східній Азії 

залишаються військово-морські й військово-повітряні бази, що простягнулися 

двома острівними ланцюгами від західного узбережжя Америки через Аляску, 

Алеутські й Гавайські острови. До „першої острівної гряди” як передової 

наступальної лінії стосовно КНР у Пентагоні відносять Японію (130 баз США), 

Тайвань і Філіппіни (2 бази). Але американська військова присутність на цьому 

рубежі, як зазначалося вище, останніми роками починає слабшати під тиском 

нових об’єктивних і суб’єктивних обставин. Це й збільшення присутності ВМС 

і ВПС Китаю, і активізація місцевого населення, що стало менш терпимим до 

дислокації американських військ на своїй території й більш лояльним до КНР, і 

зміна позиції урядів приймаючої сторони. 



 

 

     Коли 30 серпня 2009 р. лівоцентристська Демократична партія Японії на 

виборах до нижньої палати парламенту здобула переконливу перемогу над 

фундаторами військово-політичного союзу зі США – ліберальними 

демократами, що з невеликою перервою міцно утримували владу протягом 

більш, ніж півстоліття, це сталося не в останню чергу завдяки обіцянкам 

поліпшити взаємини із сусідами у Східній Азії (КНР і КНДР), навіть на шкоду 

відносинам зі Сполученими Штатами, та змінити Конституцію 1947 р. в сенсі 

розширення миротворчих повноважень Сил самооборони. А вже 2 червня 

наступного року лідер демократів – Прем’єр-міністр Японії Хатояма Юкіо 

подав у відставку, взявши на себе відповідальність за те, що уряду не вдалося 

вивести американську базу Футемма за межі префектури Окінава, де 

дислоковано 2/3 із 70 тис. військовослужбовців США, які перебувають на 

території Японії [87]. 

     Ця політична колізія стала однією з причин виведення з Окінави 9 тис. 

американських морських піхотинців на бази на підконтрольному США о. Гуам 

(31 база), Гавайських островах і в Австралії (4 бази). В разі подальшого 

розвитку такого сценарію військовики США змушені будуть остаточно 

передислокуватися на „другу острівну гряду” в Океанії – окрім Гуаму й 

Співдружності Північних Маріанських островів, на Каролінські острови 

(Федеративні Штати Мікронезії), до Республіки Маршаллових Островів і 

Соломонових Островів, що розташовані порівняно близько до Східної Азії й 

водночас – поза тією акваторією, з якої КНР прагне витіснити американський 

флот. 

     Але, навіть займаючи другу лінію протистояння Китаю й згортаючи свою 

присутність в районі „першої острівної гряди”, США збережуть можливість 

повітряного й морського патрулювання в Жовтому, Східно-Китайському й 

Південно-Китайському морях. Однак нові завдання зі зміцнення 

американського впливу в Східній Азії Білому дому й Пентагону доводиться 

вирішувати у важчих, порівняно з добою холодної війни, умовах. Взяти хоча б 



 

 

військово-морську стратегію КНР, що почала розроблятися напр. 1980-х рр. і 

була офіційно проголошена в 1995 р. Вона складається з трьох етапів: протягом 

першого (2000-2010 рр.) офіційний Пекін мав встановити контроль у межах 

„першої острівної гряди” („морська Велика китайська стіна”), на другому етапі 

(2010-2020 рр.) - взяти під контроль Японське море й акваторію „другої 

острівної гряди”, а на третьому етапі (2020-2050 рр.) - створити потужний 

океанський флот і покласти край американському військовому домінуванню в 

Тихому та Індійському океанах [80]. 

     Офіційний Вашингтон, як правило, маскує свої дії щодо утримання Східної 

Азії в сфері геополітичного впливу турботою про підтримку регіональної 

стабільності й безпеки. Але навіть урядові американські зовнішньополітичні 

документи іноді проливають світло на сутність політики США в Східній Азії. 

Зокрема, в „Стратегії національної безпеки США” від 17 вересня 2002 р. 

відверто вказувалось, що „США не допустять досягнення будь-якою країною 

військового паритету з Америкою. США планують застосовувати військову 

силу першими, щоб попередити ворожі дії, навіть якщо напад на США в даний 

момент не готується чи неможливий. США мають намір залишатися єдиною в 

світі країною, що має право на застосування сили проти загроз раніше, ніж вони 

цілком сформуються, й не дозволить іншим націям використати 

випереджувальні удари як виправдання для агресії” [106]. 

     Хоча за своєю наступальною потужністю США перевершують будь-яку 

іншу регіональну державу, в т. ч. Китай, Японію й Росію, а жодна 

східноазійська держава не може порівнятися з Америкою за оснащенням своїх 

збройних сил новітньою високоточною зброєю, низка вагомих чинників істотно 

ускладнюють владі Сполучених Штатів реалізацію свого зовнішньополітичного 

курсу в регіоні.  

     По-перше, це перманентна стратегічна нестабільність Східної Азії – 

„метастабільного регіону”, за влучним визначенням З.Бжезинського, коли в разі 

раптової дії зовнішнього чинника в регіоні може початися руйнівна ланцюгова 



 

 

реакція [11, c. 145]. Порушення стабільності в Східній Азії ймовірне внаслідок 

якісних змін силового потенціалу КНР, Японії чи гіпотетичної об’єднаної 

Кореї. Адже гонка озброєнь у регіоні не стримується жодними міжнародними 

структурами, які б гарантували колективну безпеку, узгоджували міжнародні 

проблеми й підтримували політичне та економічне співробітництво. Крім того, 

в регіоні час від часу актуалізуються серйозні територіальні претензії одних 

країн до інших, зберігається болюча історична (національна) пам’ять про 

колоніальне минуле й загарбницькі імперіалістичні війни. Східна Азія 

залишається регіоном не тільки динамічного економічного розвитку, але й, 

передусім, регіоном величезного політичного та стратегічного ризику. 

     Влада США побоюється, що наростаюче китайсько-японське суперництво за 

лідерство сприятиме росту напруженості й здатне привести до серйозної 

дестабілізації ситуації. Та й фактичне набуття КНДР ядерного статусу здатне 

спровокувати сусідню Японію на створення в стислі терміни власного ракетно-

ядерного потенціалу. Невизначеним бачиться й майбутнє Тайваню, а Японія 

дедалі більше розцінює свою політико-стратегічну залежність від США не як 

бажаний довгочасний вибір, а швидше як тимчасову необхідність, 

продиктовану небезпечною невирішеністю корейської проблеми, а також 

нарощуванням військового потенціалу КНДР. Все це, разом узяте, спрацьовує 

на посилення напруженості в Східній Азії й ускладнює для американського 

керівництва проведення потрібної йому політики. 

     По-друге, успіх американської політики в Східній Азії значною мірою 

залежить від характеру китайсько-японських відносин, але взаємини в 

трикутнику США – Японія – Китай ще не набули довершеної форми. В разі ж 

інституціоналізації Сполученими Штатами взаємин з іншими двома „кутами” 

трикутника, створення прообразу колективного органу із забезпечення безпеки, 

офіційний Вашингтон міг би розраховувати на здобуття стратегічно важливого 

східного плацдарму для протистояння і стримування Росії в АТР. Щоправда, 



 

 

успішне вирішення такого завдання ускладнюється для США наростанням 

китайського і японського націоналізму. 

     По-третє, курс на збереження Східної Азії в зоні американського 

геополітичного впливу зазнає тиску з боку регіональних гравців, що не 

почуваються впевнено в системі міжнародних відносин внаслідок своєї високої 

стратегічної вразливості. Для всіх прибережних держав західної частини АТР, 

за винятком Російської Федерації, досить тривожним аспектом їхньої безпеки є 

забезпечення захисту морських комунікацій, якими вони постачають на свої 

ринки енергоносії й експортують готову продукцію. 

     Достатньо заблокувати морськими мінами підходи до Йокогами, Шанхая та 

Пусана, щоб паралізувати економічну діяльність в країнах регіону, оскільки 

залізничні шляхи торговельного сполучення не лише непридатні для острівної 

Японії, а й мало що значать для материкового Китаю чи Республіки Корея, 

ізольованої демаркаційною лінією вздовж 38-ї паралелі. Крім того, життєво 

важливим для країн Східної Азії морським шляхом є Малаккська протока, 

через яку відбувається торговельний обмін усіх регіональних держав із 

Євросоюзом, а також імпорт близькосхідної нафти і скрапленого природного 

газу. Але гарантування безпеки проходу протокою є складним завданням навіть 

для США чи КНР, оскільки там діють численні морські пірати. 

     По-четверте, реалізація американської політики домінування в Східній Азії 

ускладнюється гонкою військово-морських озброєнь, що набирає обертів. Як 

уже зазначалося, КНР зацікавлена в створенні могутніх ВМС, здатних 

контролювати всю акваторію західної частини Тихого океану й Малаккську 

протоку, реалізує програму будівництва авіаносного флоту й нарощує 

потужність підводного, розглядаючи його в якості головного знаряддя морської 

експансії. Швидкими темпами озброюється і Японія, що з 2001 р. приступила 

до регулярного патрулювання своїми технічно досконалими силами 

Малаккської протоки й розширює їхню зону дії завдяки використанню 



 

 

десантного корабля-дока, призначеного для розміщення ударних гелікоптерів і 

літаків із нерухомим крилом. 

     По-п’яте, успішному здійсненню політики домінування США у Східній Азії 

заважає конкурентна боротьба провідних регіональних держав, що прагнуть 

самостійно контролювати ситуацію в регіоні й зацікавлені мати в ньому власну 

сферу впливу. США і Японії буде нелегко стримувати амбіції офіційного 

Пекіна й двох корейських держав у суперництві за „місце під сонцем”. 

Звичайно, в Східній Азії зберігають своє значення й продовжують діяти 

американсько-японський і американсько-південнокорейський договори 

безпеки, а США мають у розпорядженні сили швидкого розгортання, що 

якоюсь мірою підтримують вигідний їм баланс сил. Але потенціалу цих двох 

структур, безумовно, буде недостатньо в умовах нарощування боротьби за 

вплив у новій регіональній системі міжнародних відносин. 

     Адже система безпеки, закладена Сполученими Штатами на початку 

холодної війни, нині навряд чи здатна забезпечити регіональний баланс сил, 

оскільки не враховує китайський чинник. До того ж відсутність реальних 

військових перемог коаліційних сил на чолі зі США в Афганістані й Іраку 

свідчить, що утримати стратегічні позиції в тому чи іншому регіоні набагато 

важче, аніж повалити неугодний антиамериканський режим. 

     Професор Стенфордського університету китайського походження В.Ча ще 

напр. 1990-х рр. дійшов висновку, що оскільки союзницькі відносини США з 

критичними опорами миру, стабільності й процвітання в АТР - Японією й 

Південною Кореєю були укладені на початку холодної війни, то після її 

завершення вони вже не є такими міцними, і ні Японія, ні Республіка Корея, в 

разі загострення ситуації, не будуть „тягати для США каштани з вогню” [142, p. 

369]. 

     Але ж в умовах загострення внутрішньорегіональної боротьби за вплив 

Сполученим Штатам доведеться зіткнутися із сильним Китаєм, що всерйоз 

стурбований посиленням військової присутності США в Східній Азії, в т. ч. за 



 

 

рахунок зміцнення військового союзу з Японією. Керівництво КНР бачить, що 

США надають військово-політичним альянсам за своєї участі дедалі більш 

наступального характеру, однак навмисно спрямовує націоналістичні настрої 

свого суспільства проти Японії, тимчасово відводячи удар від США [160; 208]. 

В Пекіні добре усвідомлюють, що надходження іноземних інвестицій і 

передових технологій, а також доступ китайського експорту на ємний 

американський ринок (у 2013 р. 16,7 % експорту КНР, що сягнув 2,21 трлн. дол. 

США, припало на Сполучені Штати [147]) безпосередньо залежать від 

стабільних і неантагоністичних відносин із заокеанською наддержавою. 

     Водночас дозоване недружнє ставлення КНР до Японії не лише історично 

обумовлене, але й політично доцільне, оскільки дозволяє зміцнити 

згуртованість у китайському суспільстві, спонукає офіційний Токіо більше 

рахуватися з китайськими інтересами в регіоні. Китайські ЗМІ постійно 

фокусують увагу на зростанні військового потенціалу Японії, що становить 

загрозу для безпеки КНР, надто беручи до уваги нарощування імперією 

виробництва технологічно передових засобів ведення наступальних операцій, а 

також її ядерні програми. Китайська влада фокусує найменші ознаки 

відродження японського націоналізму й мілітаризму, завжди готова підняти 

громадську хвилю протесту проти мілітаризації Японії, за слушної нагоди  

переводячи вістря своєї критики й на США як союзника імперії. 

     Звичайно, США не можуть заборонити КНР широко висвітлювати процес 

оснащення японських Сил самооборони балістичними ракетами, що за своїми 

тактико-технічними характеристиками набагато перевищують аналогічні носії 

самого Китаю чи Франції й порівнянні з ракетами, які перебувають на 

бойовому чергуванні американської армії. Ще напр. 1990-х рр. китайські ЗМІ 

повідомляли, що Японія має в своєму арсеналі ракети М-5 – вдосконалений 

варіант найпотужнішої американської міжконтинентальної балістичної ракети 

(МБР) на твердому паливі - МХ, а космічна японська ракета Н-2А з радіусом дії 

до 5000 км здатна вразити будь-яку ціль на території КНР, використовуючи 



 

 

звичайну двохтонну боєголовку. Нині ж Японія розгортає національну 

дворівневу систему ПРО ТВД, що складається з ракет-перехоплювачів 

морського базування (SM-3) й ракет наземного базування (PAC), для яких 

потрібно 8 есмінців з літаючою радарною системою „Іджіс” (її ж має 

американська система ПРО морського базування в Східній Азії) [70, c. 92-93]. 

     Влада США визнала, що Японія в технологічному й технічному сенсі здатна 

„за один тиждень” створити ядерну бомбу й увійти до „ядерного клубу”. Крім 

надлишку висококваліфікованих спеціалістів, що в змозі виготовити деталі 

ядерних зарядів і швидко зібрати їх, країна є третім у світі виробником атомної 

енергії й міцно утримує таке ж місце за обсягом ядерного палива, що 

перероблюється, поступаючись лише США (2100 т) і Франції (1200 т). Не 

виключено, що нині Японія володіє найбільшими в світі запасами збройного 

плутонію, вже на поч. 2000-х рр. вона була спроможна виготовити тисячу 

ядерних боєголовок [11, c. 153]. 

     Нарешті, об’єктивним чинником, що ускладнює для США поширення 

впливу на Східну Азію, виступає зростаючий регіоналізм на тлі посилення 

антиамериканських настроїв. КНР, Японія і Республіка Корея щорічно без 

участі США і „без зайвого галасу” проводять тристоронні зустрічі на вищому 

рівні. Окрім обговорення перспектив формування Східно-Азійського 

співтовариства за участю також країн АСЕАН, Австралії, Нової Зеландії й Індії, 

на самітах йдеться й про співробітництво на ниві регіональної безпеки в 

Східній Азії, також без залучення США. 

     Регіональні інтеграційні процеси без участі Сполучених Штатів, які 

розпочалися після азійської кризи 1997-1998 рр. (АСЕАН + 3), вийшли за межі 

валютно-фінансових питань і поширилися на інші сфери, а також, що головне, 

спричинили зростання в Східній Азії антиамериканських настроїв. Піднесення 

націоналізму в усіх східноазійських державах (передусім у Японії й Південній 

Кореї), зрозуміло, ускладнює відносини між ними, а також регіональну 

стратегію Сполучених Штатів. 



 

 

     За доби холодної війни й конфронтації Схід – Захід націоналізм  

стримувався ідеологічними розбіжностями, а в Південній Кореї ще й 

проамериканською орієнтацією її зовнішньої політики, збереженням чинності 

американсько-південнокорейського договору про взаємну оборону від 1 жовтня 

1953 р., а також сильними антияпонськими настроями. Але зі згортанням 

холодної війни й вступом у доросле життя поколінь корейців, для яких 

громадянська війна 1950-1953 рр. стала подією далекого історичного минулого, 

почала формуватися більш яскраво виражена національна свідомість населення 

Республіки Корея. На тлі невдоволення політикою США в регіоні, що 

зорієнтована на збереження поділу країни на Північ і Південь задля 

виправдання військової присутності Сполучених Штатів у Республіці Корея, 

корейський націоналізм може стимулювати формування регіональної 

паназійської самосвідомості, що виражатиме себе через прагнення до 

незалежності від американського патронату. 

     Якщо антиамериканізм стане домінуючим у країнах Східної Азії, як це має 

місце в латиноамериканських країнах „на південь від Ріо-Гранде” („лівий тренд 

Латинської Америки”), він буде спроможний витіснити США з регіону. Тому в 

Білому Домі й Пентагоні побоюються приходу до влади в регіоні на хвилі 

паназіатизму антиамериканських політичних сил і поширення в державах 

Східної Азії наднаціонального регіоналізму на кшталт проекту „Великої 

східноазійської сфери спільного процвітання”, що активно просувався 

японським урядом за доби Другої світової війни. 

     Оскільки Японська імперія зазнала поразки в згаданій війні, паназійські ідеї 

тимчасово опинилися в „архіві”, але після розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин вони можуть бути жадані тими політичними силами, що 

вбачають у східноазійській політиці США реальну загрозу державному 

суверенітету. В такому випадку об’єднуючою платформою регіонального 

націоналізму слугуватиме прагнення скоротити американську військову 

присутність чи навіть змусити збройні сили США евакуюватися зі Східної Азії. 



 

 

     В КНР і КНДР комуністична ідеологія дедалі більше також витісняється 

націоналізмом, а для США такий поворот у масовій свідомості стає 

небезпечнішим, ніж комуністична пропаганда часів холодної війни. Адже той 

же Китай наново визначає своє місце в регіоні, але не в якості „революційної 

соціалістичної держави”, а в ролі регіональної наддержави. КНР уже стала 

головним торговельним партнером для абсолютньої більшості держав АТР, її 

економічна й політична присутність стає відчутною в усіх пострадянських 

державах Центральної Азії. Віце-голова КНР Ху Цзіньтао, перебуваючи в 

травні 2002 р. з офіційним візитом у Малайзії, відверто наголосив, що „Азія не 

може досягти процвітання без Китаю. Історія вже довела й буде доводити й 

надалі, що Китай є активною рушійною силою розвитку азійських держав” [11, 

c. 169]. Очевидно, що така політика китайської влади становить для 

геополітичних і стратегічних інтересів США у Східній Азії серйозну небезпеку. 

     Тому нарощування силової переваги є основним напрямком східноазійської 

політики США, вже в 1993 р. було зупинено заплановане виведення 

американських військ з Республіки Корея та поновлено спільні американсько-

корейські щорічні військові навчання „Тім спірит”. Перегляд підходу 

адміністрації В.Клінтона до питання військової присутності в Східній Азії 

увінчався наприкінці наступного року рішенням про цілковиту відмову від 

планів скорочення військ та зосередженні зусиль на їхньому зміцненні й 

модернізації. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил 

США генерал Дж. Шалікашвілі заявив у м. Сеулі в січні 1995 року, що нова 

стратегія США в АТР полягає у відмові від планів поетапного виведення військ 

із Південної Кореї, збереженні могутньої американо-південно-корейської 

системи безпеки та американської військової присутності в Східній Азії 

чисельністю 100 тис. осіб.  

     Це ж було підтверджено помічником міністра оборони США з міжнародної 

безпеки Дж. Наєм, який підкреслив, що „надалі не проводитиметься скорочення 

військ, передбачене на початку 90-х років”. Водночас американські війська, що 



 

 

базувалися в Південній Кореї, додатково одержали на озброєння бойові 

гелікоптери „Апач” і танки М1А1 „Абрамс” зі 120-мм гладкоствольною 

гарматою [41, c. 68]. В „Стратегії безпеки США для Східно-Азійсько-

Тихоокеанського регіону” (листопад 1998 р.) вже підкреслювалося, що 

американський контингент має демонструвати вірність США своїм 

зобов’язанням із захисту союзників та підтримувати військовий баланс сил в 

регіоні [284, p. 31]. 

     Таким чином, Білий Дім зміцнив на свою користь баланс сил в Східній Азії, 

відмовившись слідувати прикладові СРСР та Російської Федерації, які 

фактично в односторонньому порядку скоротили збройні сили на Далекому 

Сході. Відтоді американська стратегічна перевага в Східній Азії підтримується 

головним чином завдяки дислокації в регіоні потужного потенціалу сил 

передового базування, що включає в себе бази ВПС США на території 

традиційних союзників (Японії й Південної Кореї), а також потенціал 7-го 

флоту США в Тихому океані. 

     Ще однією складовою із забезпечення стратегічної переваги США в Східній 

Азії є компоненти американської системи протиракетної оборони театру 

воєнних дій (ПРО ТВД) на території Японії і японської національної системи 

ПРО (вперше успішно випробувана в грудні 2007 р.) на напрямку потенційних 

супротивників Америки в регіоні – КНР, КНДР і Росії. Ця військова машина 

США є другою в світі за своєю чисельністю й силовою потугою після НАТО, а 

її стратегічна й політична цінність полягає в тому, що вона максимально 

наближена до кордонів конкурентів Америки за вплив у Східній Азії – Китаю й 

РФ. 

     Нині досягнення силової переваги в будь-якому регіоні світу наперед 

визначається наявністю розвиненої інфраструктури комунікацій, можливостями 

збирання розвідувальної інформації, забезпеченням домінування в повітрі, а 

також оперативною мобільністю ВМС. Тому Білий Дім і Пентагон у Східній 

Азії передусім звертають увагу на спорядження своїх бойових підрозділів і 



 

 

частин сучасною ракетною технікою, забезпечують їх новітньою продукцією в 

галузі засобів комунікації та зв’язку, посилюють військовий контроль за 

лініями морських комунікацій з транспортування вуглеводнів до країн регіону з 

Близького Сходу на випадок, якщо ситуація вимагатиме перекриття шляхів 

доставки в країни Східної Азії нафти й природного газу. Крім того, офіційний 

Вашингтон приступив до розгортання елементів американської системи ПРО 

ТВД на території своїх союзників (Японія, Австралія й Тайвань), а також 

сприяння їм у розгортанні національних систем ПРО. 

     Нова військово-політична концепція США, викладена в 1995 р. в офіційній 

доповіді генерала Дж. Шалікашвілі „Військова стратегія США в нову епоху”, 

передбачає досягнення політичних цілей війни проти будь-якого противника 

без застосування ядерної зброї. Разом із тим, допускається, що супротивник, не 

маючи можливості відповісти на американські дії за допомогою конвенційної 

зброї, надасть „асиметричну відповідь” та застосує проти США зброю масового 

враження – балістичні ракети з ядерними, хімічними та біологічними 

боєзарядами [70, c. 51-52]. Таким чином, гіпотетичне використання ЗМВ 

нівелюватиме американську перевагу в звичайних озброєннях та стримає 

застосування збройних сил США, тому особливе місце в планах Пентагона 

обіймає протиракетна оборона. 

     Оголосивши 13 грудня 2001 р. про свій вихід із американсько-радянського 

Договору про обмеження систем ПРО 1972 р., США продемонстрували, що не 

мають наміру зберігати видимість стратегічного паритету й відкрили для себе 

додаткові можливості з розміщення нових елементів системи в космосі, на 

землі та на морі, в т.ч. задля здобуття тривалої гарантованої стратегічної 

переваги над своїм потенційним суперником у Східній Азії. Сполучені Штати 

взялися за вдосконалення системи оборони від превентивних ударів з боку КНР 

та КНДР, зосередивши увагу на форсуванні робіт зі створення в Східній Азії 

ПРО ТВД. Вони передбачали заходи не лише з відсічі ракетних атак з боку 



 

 

потенційного противника на американські об’єкти на морі, суші та в космосі, а 

й із нанесення випереджувальних ударів по території противника.  

     Ця система передбачає комплексне застосування ядерної зброї разом із 

високоточною зброєю й робить ставку на помітне зміщення акцентів у бік 

морської складової стратегічних наступальних сил на китайському напрямі. 

Система складається з двох елементів: ракет-перехоплювачів та надчутливих 

радарів, спроможних помітити запуски МБР малих розмірів нового покоління. 

У 1999 р. Конгрес США схвалив „Акт про протиракетну оборону”, за яким 

Пентагон був зобов’язаний розгорнути систему ПРО в Східній Азії в 

найкоротші терміни, по мірі можливості з військово-технічної точки зору. Як 

зазначав тоді президент Інституту публічної політики К. Пейн, США вже 

витратили на науково-дослідні роботи в сфері ПРО ТВД понад 70 млрд. дол. 

США та готові почати її розгортання в Східній Азії [2, c. 76]. 

     Разом із цим, доктрина Дж. В.Буша передбачила, що ядерна зброя втратила 

свою головну роль як засіб залякування потенційних противників і стала 

інтегрованою частиною нової стратегічної тріади: стратегічні наступальні 

озброєння, ПРО та високоточна якісна зброя. В сучасній американській ядерній 

стратегії вже підкреслюється, що ядерні атаки виправдані, коли вони є єдиним 

безпечним для США засобом зашкодити загрозі застосування противником 

інших видів ЗМВ, а також якщо вони використовуються для превентивного 

знищення ворожих споруд, у яких зберігається ЗМВ. Тобто, нині ядерна зброя 

розглядається як один із видів наступальної зброї [234]. 

     З практичних дій, що були заплановані й здійснювалися міністерством 

оборони США протягом 2002-2014 рр., варто вказати такі: переорієнтацію 

системи передового базування на створення нових військових баз та об’єктів за 

межами Західної Європи, зокрема в Східній Азії; збільшення авіаносних 

ударних груп у західній частині Тихого океану; додаткове розгортання в цьому 

районі трьох-чотирьох бойових кораблів та декількох багатоцільових атомних 

підводних човнів, оснащених крилатими ракетами; розроблення нових 



 

 

концепцій завчасного складування зброї, військової техніки та матеріальних 

засобів на суднах-сховищах; напрацювання варіантів нарощування авіаційної 

групи в надзвичайних обставинах у зоні Тихого океану. 

     На дотримання принципів, вироблених адміністрацією Дж. В. Буша, 

американськими військовими фахівцями було опрацьовано засади очікуваних 

змін, представлені у вигляді програми „Сили XXI століття”. Пріоритетним 

завданням цієї програми є досягнення якомога високого рівня мобільності 

військових формувань США з метою скорочення постійної присутності 

контингентів американських військ за кордоном [266].  

     Подальшого розвитку доктрина Дж. Буша-молодшого набула в його промові 

на 105-х щорічних зборах американських ветеранів зарубіжних воєн, 

виголошеній 16 серпня 2004 р. в м. Цинцинатті, штат Огайо. Президент 

поінформував, що впродовж наступного десятиліття США розмістять більш 

мобільне та маневрене угруповання за кордоном з метою швидкого реагування 

на непередбачені загрози. В промові було зроблено наголос на тому, що „в 

Східній Азії США й надалі співпрацюватимуть з найпотужнішими союзниками 

в цілях реструктуризації своєї присутності та командних формувань, водночас 

вдосконалюючи військові можливості в цьому регіоні” [141, p. 2]. 

     На виконання цих завдань міністерство оборони США здійснило 

фундаментальне перегрупування військ і структури військових баз, висунувши 

їх ближче до кордонів КНР і КНДР. Зокрема, о. Гуам, що знаходиться на 3300 

миль ближче до Тайванської протоки, ніж основна база ВМС США на Гавайях, 

перетворився на головний пункт базування ВМС і ВПС США в АТР, у т. ч. для 

стратегічних бомбардувальників та літаків-розвідників. Сюди ж із Окінави 

перевели 7 тис. американських морських піхотинців, їхнє перебазування 

вмотивували можливістю раптового ракетного удару по Японії з боку КНР або 

КНДР. Водночас із Атлантичного на Тихий океан було перенесено центр 

активності ВМС США. Згідно чергового чотирирічного плану оборони, 

затвердженого Конгресом в 2006 р., в АТР зосереджено 60 % атомних 



 

 

підводних човнів і дислокована ще одна авіаносна ударна група. Крім того, 

перед ВМС США було поставлене завдання наростити кількість постійно 

патрульних авіаносних ударних груп [9, c. 6]. 

     Американська система ПРО морського базування в Східній Азії тоді ж була 

введена до ладу на есмінцях і крейсерах, споряджених інформаційно-керуючою 

системою „Іджіс”, що наводить ракету-перехоплювач на ціль. До кінця 

президентства Дж. В. Буша було розташовано ще 20 ракет-перехоплювачів 

наземного базування, спрямованих на східноазійський регіон і пов’язаних із 

навігаційними супутниками підтримки, радарами раннього попередження на 

Алясці та рентгенівськими радарами морського базування. 

     Але влада США змушена була доводити своїм союзникам у Східній Азії 

потребу дислокації компонентів американської ПРО ТВД в регіоні (біля 100 

ракет-перехоплювачів), оскільки її системи багатоцільового використання є 

об’єктами першочергового удару з боку потенційних супротивників 

Сполучених Штатів. Прохолодна позиція офіційного Сеула в зв’язку з 

американськими пропозиціями з ПРО, приміром, пояснюється розумінням того 

безперечного факту, що в разі атаки з Півночі військових позицій на території 

Південної Кореї армія КНДР застосовуватиме конвенційні види озброєнь у 

демілітаризованій зоні, проти яких сучасні системи ПРО просто неефективні. 

     Влада Республіки Корея на ділі більше стурбована загрозою вогневих залпів 

11,5 тис. артилерійських гармат з північного боку демілітаризованої зони, які 

здатні стерти близько розташований Сеул, ніж побоюваннями щодо можливого 

удару північнокорейських балістичних ракет, проти якого пропонується задіяти 

американські системи ПРО ТВД [207, p. 209-210]. Атлантична рада США – 

неурядова непартійна організація, що об’єднує прибічників зміцнення відносин 

між США та їхніми союзниками по НАТО, в листопадовій доповіді 2002 р. 

зазначала, що „південні корейці не вірять в те, ніби Пхеньян плекає якісь 

агресивні плани щодо Сеула. Вони розглядають ракетні й ядерні програми 



 

 

КНДР в першу чергу як засіб тиску на Японію та США, а не на Південну 

Корею” [258, p. 16-17]. 

     Нарешті, слід пам’ятати, що демократично обрана влада Південної  Кореї, 

незалежно від її партійної належності, налаштована на зближення й 

порозуміння з Північною Кореєю, а не на конфронтацію. Але саме це й 

викликає найбільше роздратування у Вашингтоні, що виступає проти планів 

офіційного Сеула з реалізації програми „Сонячного тепла” чи „Мир і 

співпроцвітання”, які спрямовані на розвиток співробітництва з КНДР. Адже 

США виправдовують розгортання системи ПРО в Східній Азії саме наявністю 

„реальної загрози” з боку КНДР і ретельно приховують справжні причини 

такого кроку, а саме – прагнення забезпечити стратегічну перевагу над Китаєм і 

Росією в зоні свого впливу в Східній Азії, включно з Корейським півостровом 

[254]. 

     Адже південь Корейського півострова є найбільш придатним місцем для 

розташування аеродромів і спеціальних літаків системи ПРО з лазерним 

наведенням, що використовується для виявлення й знищення ракет 

супротивника на старті [189, p. 9]. Тому США постійно підтримують діалог із 

південнокорейським керівництвом з вироблення нового формату присутності 

американських військ, пристосованого до можливих радикальних змін 

політичної ситуації на Корейському півострові, приміром унаслідок об’єднання 

двох корейських держав та необхідності для Сполучених Штатів вивести свої 

війська з півдня об’єднаної Кореї. 

     За доби холодної війни Республіка Корея була „островом” в оточенні 

комуністичних країн на своїх північних і західних кордонах, тому США з 

легкістю використали тогочасну геополітичну ситуацію в своїх інтересах: 

офіційний Сеул потребував військової підтримки Сполучених Штатів на 

випадок можливої атаки з Півночі. Але по завершенні холодної війни, хоча у 

Білого Дому формально й не було підстав звинуватити південнокорейські 

власті в їхній невірності союзницьким зобов’язанням в рамках Договору 1953 



 

 

р., Сполученим Штатам дедалі важче стримувати „примиренські” настрої в 

правлячих колах Республіки Корея, що з острівця капіталізму на півострові, 

оточеного ворожими державами, перетворилась у міст співробітництва між 

ними. Південна Корея чимало досягла в своїй політиці, націленій на зближення 

з Північчю, й навіть спонукала США відвести свої війська з демілітаризованої 

зони та скоротити чисельність американського військового контингенту на 

своїй території. 

     Інакше, ніж у Сеулі, відреагували на американські пропозиції про 

розміщення елементів ПРО на своїй території власті Японії, що враховують 

реальну небезпеку ракетної атаки з боку КНДР по військовим базам США. 

Північнокорейські ракети середнього радіусу дії „Тепходон-1” (1700-2000 км) 

уже перелітали в ході польотних випробувань територію Японських островів у 

1998 і 2006 рр., десятки північнокорейських ракет малої дальності впали в 

акваторії Японського (Східного) моря після запусків у березні 2014 р. По-друге, 

Японія побоюється й можливої ракетної атаки з боку КНР, також спрямованої 

на американські військові бази. 

     Нарешті, в Японії остерігаються й потенційної військової потуги об’єднаної 

Кореї, що, як порогова держава, володітиме ракетно-ядерною зброєю. Тому 

американська сторона порівняно легко забезпечує згоду офіційного Токіо і 

японської громадськості на розташування елементів ПРО ТВД на Японських 

островах. Більш того, США активно співпрацюють із Японією в спільних 

розробках новітніх систем ПРО, зокрема систем ПРО морського базування, 

призначених для враження ракет супротивника на низьких висотах [230]. 

Всерйоз побоюючись розповзання виробництва балістичних ракет і ЗМВ 

країнами Східної Азії, уряд Коїдзумі Дзуньїтіро в грудні 2003 р. ухвалив 

рішення розташувати на своїй території компоненти американської ПРО ТВД 

морського базування „Іджіс”. 

     Білий Дім розглядає участь Японії в розгортанні американської системи ПРО 

ТВД у Східній Азії в ширшому контексті американсько-японського 



 

 

стратегічного партнерства. Але для офіційного Токіо вищезгадане рішення 

породило низку політико-юридичних проблем, оскільки, крім потреби 

узгодження всіх дотичних питань усередині японської політичної еліти, чинна 

Конституція Японії 1947 р. забороняє Силам самооборони захищати інші 

території, крім власне Японського архіпелагу. Тобто, в Японії з юридичного 

погляду немає права на колективну оборону зі США, що саме й передбачає її 

участь в американській системі ПРО ТВД. 

     Та й за відсутності американсько-японського співробітництва в управлінні й 

навігації системи ПРО її ефективність буде невисокою. Крім того, невідомо, чи 

захочуть американці використовувати свою систему ПРО для того, щоб збивати 

ракети, які полетять на цілі на території Японії, якщо вони не зруйнують 

військові бази США. Але найбільш серйозна політична проблема для Японії 

полягає саме в тому, що оскільки система з радарами „Іджіс” модернізована для 

знищення МБР, це викликає різку критику з боку КНР, що володіє такою 

стратегічною зброєю. 

     З усіх „гравців” системи міжнародних відносин Східної Азії лише позиція 

Тайваню стосовно американських планів розгортання ПРО ТВД є найбільш 

визначеною й послідовною. Владі Тайбея немає чого втрачати, вона отримає 

найбільшу вигоду від наявності в регіоні американської системи ПРО, маючи 

на увазі необхідність захисту острова й безпеки від можливих ракетних ударів з 

боку КНР (в її південній провінції Фуцзянь розміщено 60 ракет, націлених на 

Тайвань). Однак така перспектива криє в собі майже невідворотне загострення 

конфлікту між КНР і Тайванем, а політичні втрати участі Тайваню в 

американській системі ПРО зводять нанівець стратегічні вигоди від її 

застосування в разі китайської ракетної атаки [258, p. 21-22]. 

     Звичайно, керівництво США враховує в своїй регіональній політиці 

перспективу розташування на східному узбережжі КНР балістичних ракет, 

здатних прорвати американську систему ПРО ТВД. А китайські політики не 

виключають того, що Сполучені Штати, імітуючи підвищену активність з 



 

 

розгортання ПРО ТВД у Східній Азії, спонукають офіційний Пекін у свою 

чергу витрачати величезні кошти для зміцнення національної безпеки, 

відволікаючи їх від капіталовкладень у економіку КНР і завдаючи їй тим самим 

чималої шкоди.  

     При цьому в Пекіні пам’ятають про повчальний приклад розпаду СРСР, 

коли Білий Дім гучно оголосив розгортання в космосі своєї лазерної зброї за 

програмою „Стратегічної оборонної ініціативи” й, по суті, змусив радянське 

керівництво виділяти чималі фінанси на пошук адекватної відповіді. Внаслідок 

цього економіці СРСР було завдано непоправних збитків, що в поєднанні з 

іншими негативними чинниками призвело до зруйнування другої наддержави й 

усунення небезпечного для США конкурента на глобальному рівні [289]. 

     Тому американське керівництво враховує неминучу негативну реакцію 

офіційного Пекіна в разі поставки на Тайвань елементів ПРО морського 

базування – есмінців, споряджених системою „Іджіс”. Більше того, офіційний 

Пекін остерігається й неформального військово-технічного партнерства між 

США, Японією й Тайванем проти Китаю, оскільки експлуатація сучасних 

систем ПРО передбачає таке співробітництво й посилює американський 

стратегічний потенціал у Східній Азії [155, p. 38]. 

     На думку дисертантки, США в змозі добитися успіху в своїй політиці 

збереження впливу в Східній Азії лише в разі попереднього вирішення низки 

досить складних стратегічних і міжнародно-політичних завдань. По-перше, 

Білому Дому варто посприяти офіційному Пекіну в урегулюванні Тайванської 

проблеми, а також допомогти КНР у задоволенні її територіальних претензій на 

спірні острова в Південно-Китайському морі (довкола них виявлені багаті 

родовища енергоносіїв), які Китай в односторонньому порядку в лютому 1992 

р. юридично включив до складу провінції Хайнань.  

     Але надати таку „послугу” КНР Америці буде вкрай складно, до того ж 

Пекін оскаржує в Японії державну належність незаселених островів Сенкаку, 

навколо яких також виявлено існування великих запасів нафти, порівняних з 



 

 

іракськими. Гостроти територіальній суперечці (адміністративно Сенкаку 

відносяться до японського м. Ішігакі префектури Окінава) додає той факт, що 

11 червня 1971 р. МЗС т. зв. Китайської Республіки на Тайвані теж заявило 

претензії на володіння островами, а 25 лютого 1992 р. Тайвань одноосібно 

проголосив над ними свій суверенітет. Оскільки цей спір фактично ведеться 

навколо принципового питання про зони геополітичного впливу КНР і Японії, 

що одночасно претендують на домінування в регіоні, офіційний Вашингтон 

навряд чи стане на бік офіційного Пекіна. 

     По-друге, Сполучені Штати мають вирішити на свою користь ситуацію з 

ракетно-ядерною програмою КНДР та уникнути втягнення в гіпотетичний 

регіональний конфлікт під час возз’єднання Кореї. Перші успішні кроки в 

цьому напрямку США здійснили на 3-му етапі 5-го раунду шестисторонніх 

переговорів у Пекіні 8-13 лютого 2007 р., де Північна Корея твердо погодилася 

закрити й опечатати під контролем МАГАТЕ атомний реактор у Йонгбйоні, а 

також надати список всіх ядерних робіт. В обмін на це США виключили країну 

з „вісі зла”, однак на початку серпня 2009 р. офіційний Пхеньян вкотре 

відмовився від шестистороннього формату міжнародних переговорів з ракетно-

ядерної проблеми й запропонував перейти до двостороннього діалогу, 

неприйнятного для США. 

     По-третє, США повинні будуть унормувати в регіоні низку латентних, 

тимчасово відкладених територіально-етнічних конфліктів, зокрема 

в’єтнамсько-китайський, корейсько-японський та індонезійсько-китайський 

щодо морських кордонів, які з часом можуть датися взнаки й котрі Сполучені 

Штати не в стані будуть тримати під контролем. 

     Нарешті, Сполучені Штати мають відновити баланс сил у регіоні, 

порушення якого після холодної війни створює потенційну небезпеку 

конфлікту з КНР і РФ. Китай зі своїм ракетно-ядерним потенціалом і 

найбільшими в світі за чисельністю збройними силами є найкрупнішою 

військовою державою в Східній Азії. Вона дотримується стратегічної доктрини 



 

 

„активної прибережної оборони”, але водночас налаштована кардинально 

посилити можливості своїх ВМС для здійснення „ефективного контролю за 

морями”. 

     Японія ж, хоча й володіє сучасними збройними силами, які не мають за 

своїми тактико-технічними даними рівних у Східній Азії, та посідає 6-те місце 

в світі за військовими витратами, згідно ст. 9 Конституції 1947 р. все ще не 

може використовувати Сили самооборони в якості засобу реалізації своїх 

зовнішньополітичних планів (щоправда, 30 травня 2013 р. Рада національної 

оборони правлячої ЛДПЯ затвердила проект реформи збройних сил, 

спрямований на відтворення повноцінних армії й флоту [103]). Країни регіону 

традиційно розглядають японські Сили самооборони лише в якості складової 

американської військової машини в західній частині Тихого океану. 

     Тому Білий Дім з особливою насторогою сприймає швидко зростаючу 

повагу до КНР з боку сусідів по „Великій Східній Азії” й зацікавлений 

перехопити політичну ініціативу в Китаю. Показово, що коли на початку 1996 

р. офіційний Пекін поінформував світове співтовариство, що через певний час 

возз’єднання з Тайванем стане „програмним пріоритетом” і підкріпив цю заяву 

показовими дослідними запусками балістичних ракет та маневрами китайських 

ВМС поблизу острова, а США демонстративно перекинули в Тайванську 

протоку свою ударну групу, таїландський та індонезійський міністри 

закордонних справ поспішили заявити, що дії Пекіна є нормальним явищем, а 

проведення військових навчань і вирішення тайванської проблеми – 

виключною справою Китаю, в яку США не варто втручатися. Уряди Малайзії й 

Філіппін заявили тоді про свій нейтралітет.  

     Таким чином, на сьогодні детермінантою міжнародно-політичних і 

економічних процесів у Східній Азії все ж залишається роль США. 

Плацдармом дієвості впливу Сполучених Штатів у регіоні є передове базування 

збройних сил, представлених Тихоокеанським командуванням (ПАКОМ), а 

також двосторонні договори безпеки і оборони США зі своїми традиційними 



 

 

союзниками в регіоні – Японією, Тайванем і Південною Кореєю. Все це 

забезпечує підґрунтя для усунення й попередження виникнення перешкод на 

шляху поширення американських товарів та інвестицій, й у цілому 

геополітичного впливу США в регіоні. 

     А чинником, який виступив каталізатором процесу активізації 

зовнішньополітичних зусиль США в регіоні, є поступове розширення 

геополітичного ареалу КНР шляхом проекції військового потенціалу за межі 

Євразійського материка, в першу чергу, з метою захисту стратегічних інтересів 

Китаю в прибережних акваторіях Тихого океану. Сполучені Штати змушені 

продовжувати курс на одночасне стримування й замирення КНР, що швидко 

нарощує не лише економічний, а й силовий потенціал. Разом із тим Америка 

дедалі більше залежатиме від військово-політичного партнерства з Японією, 

але офіційний Токіо шукатиме для себе більш незалежну політичну роль у 

союзі зі Сполученими Штатами, власну військову й політичну нішу. Білий Дім 

також прагнутиме обернути події на Корейському півострові на свою користь 

таким чином, щоб не створювати в регіоні нового „центру сили” з 

антиамериканською спрямованістю. 

     Провідні й найвпливовіші представники правлячої еліти США залишаються 

прибічниками подальшого нарощування силової складової в американській 

політиці щодо Східної Азії. Безпосередньо беручи участь в ухваленні рішень, 

вони відстоюють силові методи досягнення стратегічних цілей США в світі й, 

виходячи з цього, прагнуть, зокрема, завершити роботи з розгортання систем 

ПРО ТВД, незалежно від того, хто очолить США. 

 

 

 

 

2.3. Проблема регіональної безпеки в Східній Азії 

 



 

 

     Після переможного завершення Другої світової війни США створили в 

Східній Азії достатньо міцну й стабільну „Сан-Франциську підсистему 

міжнародних відносин” чи „Сан-Франциський порядок”, що замінив довоєнну 

Вашингтонську систему міжнародних відносин в АТР. Договірно-правову 

основу нової підсистеми міжнародних відносин становив Сан-Франциський 

мирний договір з Японією від 8 вересня 1951 р., що формально поклав край 

стану війни на Тихому океані й започаткував формування принципово нових 

взаємин США з країнами Східної Азії й передусім із її провідними державами – 

Японією та Республікою Корея – відносини військово-політичного 

стратегічного партнерства. 

     Під час укладення гарантійних угод проти поновлення японської агресії з 

Австралією, Новою Зеландією й Філіппінами та мирного договору з Японією 

американська дипломатія почала домагатися розширення сутності своїх 

домовленостей з азійсько-тихоокеанськими країнами таким чином, щоб надати 

їм поряд із антияпонською ще й антикомуністичну (проти СРСР і КНР, пізніше 

– КНДР і ДРВ) спрямованість. В умовах формування повоєнної біполярної 

системи міжнародних відносин у Східній Азії з двома центрами сили – СРСР і 

США, Білий Дім передусім виходив із необхідності забезпечити стратегічний 

паритет із Радянським Союзом в цій частині світу й розглядав двосторонні 

військово-політичні союзи як найважливіший засіб досягнення такої цілі. 

     Характерною особливістю згаданих асиметричних двосторонніх договорів 

безпеки (до них слід додати й американсько-японські безпекові договори 1951 

та 1960 рр., американсько-корейський договір про взаємну оборону від 1 

жовтня 1953 р. і американсько-тайванський договір про взаємодопомогу від 2 

грудня 1954 р.) було те, що США ніби обіцяли своїм молодшим партнерам 

надавати оборонні послуги, не вимагаючи взамін адекватної компенсації. 

Щоправда, на ділі після Корейської війни 1950-1953 рр. Сполучені Штати 

жодного разу не довели своєї готовності „захищати” безпеку союзників і 

партнерів у регіоні, оскільки в цьому не було потреби. Але в такій ситуації 



 

 

змінювався й сенс радянсько-китайського союзу: з переважно антияпонського 

він ставав одночасно спрямованим і проти Японії, й проти США та їхніх 

союзників у регіоні. 

     Але біполярність у Східній Азії відрізнялась від тієї, що сформувалась у 

Європі, вона була менш жорсткою й більш розмитою, а головне – не втіленою в 

багатосторонні блоки, що протистояли один одному. Східноазійські країни 

були пов’язані двосторонніми угодами зі США і СРСР, проте не виявляли 

бажання напрацьовувати прямі багатосторонні зв’язки між собою (Південна 

Корея, щоправда, була діалоговим партнером Організації договору Південно-

Східної Азії (СЕАТО), однак та виявилася недовговічною й не стала 

інструментом стримування комунізму). 

     Тому в Східній Азії, всупереч волі США і СРСР, почала визрівати 

складніша, ніж у Європі, триполярна система взаємних протистоянь, у якій 

роль третього „полюсу” відігравали колишні залежні й колоніальні країни, 

включно з материковою КНР. Водночас Корейська війна відіграла ключову 

роль в „експорті біполярності” з Європи в інші частини світу, причому лише в 

Східній і Південно-Східній Азії конфронтація комуністичних держав і США 

набула форми позиційного протистояння в „розділених” країнах – Китаї, Кореї, 

В’єтнамі й Лаосі. 

     „Сан-Франциська підсистема відносин” США з країнами Східної Азії 

ефективно функціонувала за доби холодної війни. Влада Сполучених Штатів, 

незалежно від її партійної характеристики, була зацікавлена в збереженні 

системи двосторонніх нерівноправних союзницьких взаємин із Японією, 

Республікою Корея і Тайванем, не створюючи багатосторонніх коаліцій (хоча в 

Європі саме колективні військові структури виконували найважливішу 

функцію стабілізатора біполярної системи й підтримували стратегічний баланс 

сил у відносинах між двома глобальними наддержавами). А „молодші” 

союзники США, в свою чергу, заплющували очі на асиметрію в цих 

відносинах, оскільки розраховували на використання в своїх інтересах 



 

 

політико-стратегічного заступництва Вашингтона: вони економили кошти на 

військові витрати, а також використовували доступ на американський 

внутрішній ринок для експорту на пільгових умовах своєї продукції в умовах 

соціально-економічної модернізації. 

     Після поразки Радянського Союзу в холодній війні та його розпаду 

Сполучені Штати почали використовувати „Сан-Франциський порядок” уже не 

стільки для підтримання стратегічного паритету з РФ чи КНР у Східній Азії, 

скільки для забезпечення в регіоні своєї стратегічної переваги. Як зазначалося 

вище, для Білого Дому було важливо, щоб ані Китай, ані Росія не намагались 

„виштовхувати” США зі Східної Азії й західної частини Тихого океану, тому 

Сполучені Штати активно працювали над збереженням і зміцненням 

геополітичної зони свого впливу, а також розширяли власну військову 

присутність, розраховуючи на реанімацію „Сан-Франциської підсистеми” 

двосторонніх військово-політичних союзів із Японією й Південною Кореєю та 

неофіційних партнерських відносин із Тайванем. 

     Нині навіть влада Китаю, що протягом усієї холодної війни жорстко 

критикувала американську політику в світі загалом і Східній Азії зокрема, 

змінила свою позицію й не заперечує проти американської військової 

присутності в регіоні. Як наголосив у січні 2003 р. директор Департаменту в 

справах Азії МЗС КНР Фу Ін, „цілі політики Китаю і Сполучених Штатів 

стосовно підтримки стабільності в Азії, в основному, ідентичні”, а присутність 

США у регіоні Східної Азії „є об’єктивною реальністю, що склалася історично” 

[11, c. 167, 174]. 

     Оскільки за доби біполярного протистояння Північноатлантичний альянс і 

Організація Варшавського договору характеризувались мінімальною кількістю 

деструктивних компонентів усередині самих коаліцій, а також зацікавленістю у 

взаємному стримуванні від провокування крупномасштабних конфліктів, 

створення двох військово-політичних союзів Сполученими Штатами й КНР 

могло б стати стабілізуючим чинником, щоправда за однієї умови: якби цей 



 

 

процес був обопільним і спрямованим на відновлення рівноваги в системі. 

Тому саме серед військово-політичної еліти США після завершення холодної 

війни з’явилися прибічники перебудови моделі двосторонніх військових союзів 

у Східній Азії й створення на їхній основі інститутів багатостороннього 

співробітництва зі стратегічних питань, але з єдиною метою – посилити роль і 

вплив США у регіональній системі відносин. 

     Одним із них є відставний адмірал Д.Блер, що в 1999-2002 рр. очолював 

Тихоокеанське командування Збройних сил США, а в 2009-2010 рр. був 

директором Національної розвідки США. Д.Блер підтримував ідею 

„розширеного білатералізма” в Східній Азії, тобто проекту перетворення 

двосторонніх військово-політичних союзів США у регіоні в багатосторонні 

шляхом включення до них нових членів [138]. Однодумці військового вважали, 

що інститути колективної безпеки мають створюватися на новій ідеологічній 

основі: натомість колишньої ідеї об’єднання проти комуністичного „спільного 

ворога” такою платформою могло б стати розуміння провідними „гравцями” 

Східної Азії потреби взяти на себе частку відповідальності за підтримання 

зусиль Сполучених Штатів зі зміцнення своїх позицій у регіоні. 

     Цей підхід дозволив би Білому Дому включити, приміром, свого 

потенційного стратегічного супротивника в регіоні – КНР до „системи 

колективної безпеки”, що мала прийти на зміну „Сан-Франциському порядку”. 

Причому Китай міг би відігравати важливу роль, але мав зоставатися під 

контролем США. Тобто влада США, по суті, була зацікавлена лише в 

лідерському статусі в нових військово-політичних блоках, чи, в усякому 

випадку, бути одним із членів колективного керівництва на правах єдиного 

світового лідера [305, p. 85-94]. 

     Але офіційний Вашингтон змушений враховувати в своїх планах з 

використання несилових методів для зміцнення позицій у Східній Азії той 

факт, що чимало місцевих політиків також підтримують створення 

багатосторонніх регіональних структур безпеки, щоправда, залишаючи при 



 

 

цьому відкритим питання щодо ролі в них США. Зміцнення двосторонніх 

союзів і подальше розміщення американських військових баз та засобів у 

країнах Східної Азії не сприяє підвищенню рівня стабільності, зміцненню 

безпеки й довіри в регіоні. Тому східноазійські державні й політичні лідери не 

приховують прагнення, щоб їхні американські колеги, зрештою, визначились, 

який варіант безпекової поведінки Сполучених Штатів у Східній Азії 

найбільшою мірою відповідає їхнім інтересам – курс на продовження 

зміцнення двосторонніх військово-політичних союзів і стратегічного 

домінування в регіоні чи шлях створення нових структур багатостороннього 

співробітництва з колективними органами управління. 

     Безпосередньо після холодної війни США, можливо, й були не проти 

створення аналогу НАТО в Східній Азії, запросивши в антикитайський альянс, 

крім Японії й Південної Кореї, інші країни, зокрема, Росію і В’єтнам. Причому 

Білий Дім теоретично міг би розраховувати на трансформацію їхнього 

неприйняття амбіцій офіційного Пекіна на гегемонію в АТР у лояльність до 

альтернативного американського полюсу сили. Однак у Вашингтоні добре 

усвідомлювали й те, що ані Росія, ані країни Східного Індокитаю були 

неготовими на ділі підтримати США в їхніх зусиллях зі створення нових 

альянсів, спрямованих на стратегічне стримування КНР і КНДР як потенційних 

суперників Америки в Східній Азії. 

     Водночас варто зазначити, що російська влада не прагнула вступати й у 

союз із Китаєм, націлений на стримування гегемоністських устремлінь США у 

Східній Азії, оскільки це спричинило б у регіоні ще більшу напруженість і 

нестабільність. А офіційний Пекін також не збирався йти на ризик створення 

союзів для обмеження геополітичного впливу Сполучених Штатів у Східній 

Азії. Єдине, з чим „третє”, „четверте” й „п’яте” покоління керівників КНР 

могло б погодитися, так це з формуванням системи колективної безпеки в Азії 

за участю Індії й Росії, але в якій США не відігравали б домінуючої ролі. 



 

 

     Лідери КНР самі претендували на керівну роль у такій регіональній системі 

безпеки в якості альтернативного Сполученим Штатам полюсу сили в Східній 

Азії. Гіпотетично Росія могла б стати зацікавленим учасником такого 

геополітичного проекту, враховуючи негативне ставлення Кремля до процесу 

розширення НАТО на Схід (Естонія, Латвія й Литва), курсу України, Грузії й 

Молдови на європейську та євроатлантичну інтеграцію й військової 

присутності США в центральноазійських республіках. Але з іншого боку, в 

Пекіні чітко усвідомлювали також і те, що вступу РФ й навіть сумнівного 

членства Індії в системі азійської колективної безпеки під егідою Китаю було б 

недостатньо для стратегічного стримування США в регіоні. 

     Та й реалії, що склалися в Східній Азії, об’єктивно перешкоджають 

створенню військово-політичних коаліцій навколо КНР і США. По-перше, 

внаслідок чималої економічної (а в ряді випадків і політичної) залежності від 

Сполучених Штатів самого Китаю та його потенційних союзників формування 

військово-політичного антиамериканського альянсу могло призвести до 

підриву їхньої економічної безпеки під дією санкцій і дискримінації з боку 

США. Крім того, претендуючи на політичне й стратегічне домінування в 

Східній Азії, Сполучені Штати не зацікавлені допускати Китай на роль 

регіонального лідера і єдиної наддержави в регіоні, що була б здатна, за 

потреби, сказати Америці „ні” [134, p. 198]. 

     Зі свого боку, Сполучені Штати також зазнають труднощів у налагодженні 

союзницьких відносин із країнами Східної Азії з метою стримування Китаю. 

Адже на відміну від європейських країн – учасників НАТО, що були рівною 

мірою налякані політикою СРСР на західному напрямку, держави Східної Азії, 

які могли бути зацікавленими в налагодженні союзницьких зв’язків зі США 

заради стримування великодержавницьких амбіцій КНР після холодної війни, 

не володіють переконливими доказами правдоподібності американської 

інтерпретації зовнішньої політики Китаю як гегемоністської. Тому вони не 



 

 

поспішають об’єднуватися зі США в будь-який фронт боротьби з „китайським 

експансіонізмом”. 

     Потенційних союзників США у Східній Азії відлякує також готовність 

Америки вдаватися до сили чи погрози силою за найменшого приводу. Вони не 

могли не помітити, що після біполярного протистояння з Радянським Союзом 

Сполучені Штати дедалі частіше почали виявляти зацікавленість 

використовувати своїх стратегічних партнерів для реалізації власних планів, 

практично цілком виключивши можливість для союзників розраховувати на 

участь американських військових у захисті їхніх національних інтересів. Дійсні 

й потенційні військово-політичні спільники США будуть задоволені лише тоді, 

коли в Білому Домі й Пентагоні сприйматимуть загрози їхній безпеці як загрози 

безпеці Сполучених Штатів. 

     Тому пріоритетним завданням щодо забезпечення регіональної безпеки в 

Східній Азії для В.Клінтона, Дж. В. Буша і Б.Обами протягом обох термінів 

їхніх президентств були зусилля з формування нової системи багатосторонніх 

альянсів під керівництвом США, паралельно з уже існуючими двосторонніми 

військово-політичними союзами, які формально ніхто не розпускав. Так, вже 

після свого візиту до Токіо й Сеулу в липні 1993 р. Президент США В.Клінтон 

оголосив про „Нову ініціативу для Тихоокеанської Спільноти”, яка мала чотири 

завдання: підтвердження існуючих двосторонніх відносин щодо співпраці у 

сфері безпеки; участь у багатосторонньому режимі безпеки; запобігання 

використанню зброї масового враження, включаючи ядерну, а також підтримка 

розповсюдженню демократії в регіоні [275] . 

     Така позиція декларувалась декілька разів, зокрема, в Стратегічній ініціативі 

для країн Східної Азії 1995 р. і Стратегічному звіті щодо ситуації в Східній Азії 

1998 р. Сполучені Штати оприлюднили своє прагнення до розробки „нової 

багатосторонньої ініціативи з питань безпеки” для доповнення існуючих 

двосторонніх альянсів у безпековій сфері (США – Японія та США – Республіка 

Корея). Крім того, США зобов’язувались регулярно брати участь „у 



 

 

регіональних конференціях з практичних питань співпраці у сфері безпеки, а 

також інших багатосторонніх форумах, створених для вирішення конкретних 

регіональних проблем” [284, p. 43-44]. Ця ж позиція була відображена й у 

Декларації Клінтона – Хасімото 1996 р. 

     Але тоді ж професор Бостонського коледжу Р.Росс дійшов висновку, що 

Сполученим Штатам буде досить важко домінувати в Східній Азії, оскільки в 

регіоні формується не однополярна, а нова біполярна система з американським 

і китайським полюсами силами. Напр. 1990-х рр. лише США і КНР володіли 

потенціалом взаємного силового стримування й можливістю дестабілізувати 

міжнародну ситуацію, якби це відповідало їхнім політичним інтересам. Отже, 

ці дві держави, а не лише одні Сполучені Штати, на ділі можуть претендувати 

на лідерство в регіоні [245]. 

     До того ж, на думку професора Прінстонського університету й помічника 

держсекретаря США зі східноазійських і тихоокеанських проблем у 2006-2008 

рр. – Т.Крістенсена, рівновага сил у Східній Азії може змінитися не на користь 

США, якщо КНР розв’яже Тайванську проблему в своїх інтересах й нейтралізує 

всі спроби США та Японії назавжди закріпити самостійний статус острова. 

Тоді КНР матиме всі підстави відчувати себе єдиною регіональною 

наддержавою з усіма негативними стратегічними й політичними наслідками 

для США, що випливають із цього [153]. 

     А на початку грудня 2007 р. США в односторонньому порядку заблокували 

реалізацію проекту співробітництва „Росія – НАТО” на 2008 р., оскільки 

Кремль оприлюднив намір запровадити мораторій на виконання Договору про 

звичайні збройні сили в Європі 1990 р. [285]. Причому Кремль офіційно 

аргументував своє рішення тією обставиною, що географія 

Північноатлантичного альянсу є такою, що його сухопутна бойова техніка, 

передбачена Договором, може бути застосована лише в одному напрямку – на 

Схід, оскільки на Північ, Захід і Південь від меж відповідальності НАТО 

тягнуться „моря й океани” [70, c. 77]. 



 

 

     Якийсь час для попередження появи потужного антиамериканського блоку в 

Азії й нейтралізації прокитайської Шанхайської організації співробітництва 

Білий Дім докладав зусиль до активізації „Форуму п’яти” під своєю егідою. Цей 

форум був створений з ініціативи американської сторони на базі учасників 

шестисторонніх переговорів з північнокорейської ракетно-ядерної програми і є 

основним механізмом для їхнього ведення. Однак, незважаючи на політичну 

підтримку, США не досить активно просували ініціативу двосторонньої 

співпраці у сфері безпеки. А після заяви офіційного Пхеньяна 14 квітня 2009 р. 

про вихід із шестисторонніх переговорів та розвиток сил ядерного стримування 

[127] розрахунки Вашингтона використати „Форум п’яти” для вирішення 

проблем возз’єднання Кореї, причому на основі зміни в КНДР моделі розвитку, 

прискореного переозброєння Японії й перегляду антивоєнної 9-ї статті її 

конституції та врегулювання Тайванської проблеми у відносинах із КНР, 

виявилися марними. 

     Альтернативою „Форуму п’яти” й одним із шляхів зміцнення стратегічної 

стабільності в Східній Азії адміністрація Б.Обами вбачає формування союзу 

КНР, Японії й Америки, що був би здатен поновити баланс сил і мінімізувати 

конфліктний потенціал у регіоні [266]. На думку дисертантки, саме альянс цих 

держав міг би відіграти позитивну роль у гарантуванні регіональної безпеки в 

Східній Азії. Питання лише в тому, наскільки реальною є зацікавленість кожної 

із сторін у створенні такого союзу. 

     Очевидно, що надзвичайно важливою передумовою формування 

„потрійного союзу” могло б бути збереження американських військ на 

території Японії, що навіть китайською владою розглядається як вагомий 

чинник стабільності й безпеки для всієї Східної Азії. Але в Білому Домі досі не 

дійшли остаточного висновку щодо доцільності збереження військової 

присутності на архіпелазі в середньостроковій перспективі. Оскільки евакуація 

американських баз із Східної Азії стала б дестабілізуючим чинником у регіоні, 



 

 

лідери Японії й Південної Кореї заздалегідь почали підготовку до негативного 

розвитку подій. 

     Щоправда, США намагаються заспокоїти союзників і офіційно запевняють 

Токіо й Сеул, що не відмовиться від узятих на себе зобов’язань та готові 

прийти їм на допомогу в надзвичайній ситуації, а також продовжуватимуть і 

надалі зміцнювати свою військово-морську потужність у Східній Азії. Більше 

того, офіційний Вашингтон час від часу вдається до демонстрації своєї 

військової присутності в регіоні. Зокрема, як зазначалося вище, напередодні 

перших загальнонародних виборів глави тайванського режиму в 1996 р. США, 

у відповідь на демонстрацію військової могутності КНР у Тайванській протоці, 

ввели туди два авіаносці, а в лютому 2003 р. американські авіаносці були 

спрямовані до узбережжя КНДР у відповідь на її вихід із Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї [181]. 

     Заради об’єктивності варто зазначити, що окремі аналітики-міжнародники 

висловлюють припущення, ніби Японія готова заповнити вакуум і таким чином 

урівноважити порушений, унаслідок можливого виведення американських 

військ, силовий баланс. Дійсно, спираючись на багатолітній військовий союз зі 

США, країна досягла реального успіху в нарощуванні свого військового 

потенціалу, можна навіть стверджувати, що вона нині має в розпорядженні 

незалежні від США засоби оборони [188]. 

     Але навряд чи острівна країна, нехай і добре озброєна, зможе за відсутності 

американських військ у регіоні врівноважити гігантський силовий потенціал 

КНР, особливо якщо зовнішні чинники не завадять Пекіну завершити в першій 

чверті ХХІ ст. процес „чотирьох модернізацій”, включно з модернізацією 

НВАК. Японія й надалі буде серйозно залежати від імпорту китайських 

енергоносіїв та від безмежного внутрішнього ринку КНР. 

     Власне кажучи, КНР може виступити й ініціатором конфлікту, наслідуючи 

приклад Північноатлантичного альянсу, що, незважаючи на Гельсінські 

домовленості 1975 р., пішов на перегляд повоєнних державних кордонів у 



 

 

Європі. Офіційний Пекін неодноразово наголошував на готовності силовим 

шляхом вирішити свої першочергові геополітичні завдання в регіоні – 

приєднання Тайваню й островів Спратлі. Але важко припустити, щоб Японія 

залишалася пасивним спостерігачем такого розвитку подій у зоні своїх 

геополітичних і геостратегічних інтересів у Східній і Південно-Східній Азії. 

     До того ж у Японії немає т.зв. „стратегічної глибини оборони”, тобто їй 

нікуди евакуювати свої виробничі потужності на випадок ракетних ударів з 

боку потенційного супротивника. Країна надто вразлива в стратегічному сенсі 

й навіть можливе набуття нею ядерного статусу не забезпечить їй переваги над 

могутнім в економічному й військовому відношеннях Китаєм. Однак після 

виведення американських військ зі Східної Азії Японія повинна буде 

розраховувати переважно на власні сили для захисту національних інтересів, 

що змусить її будувати авіаносці, приступити до виробництва ядерної зброї й 

ракет-носіїв, унаслідок чого конфліктний потенціал Східної Азії багаторазово 

виросте. 

     Часткове виведення американських військ фактично може сприяти 

утворенню в регіоні Східної Азії багатополярної системи, що крім двох 

наддержав (США і КНР) поповниться новим учасником „ядерного клубу” – 

Японією, яка змушена буде взяти на себе більшу частину відповідальності за 

підтримання регіональної стабільності (нині вона лежить на США). Але будь-

яка багатополярна система міжнародних відносин, як на регіональному, так і на 

глобальному рівні, є нестабільною. Внаслідок цього постає небезпека 

виникнення силового конфлікту, приводів для якого в Східній Азії достатньо. 

     Якщо ж відбудеться цілковита евакуація американських військ, то в регіоні 

сформується нова біполярна система з регіональних наддержав – КНР і Японії, 

а малі країни Східної Азії можуть швидкими темпами почати процес 

формування військово-політичних союзів з однією з двох світових держав, які 

залишаться. Це також не сприятиме стабілізації регіональної біполярної 



 

 

системи, послаблюючи її потенційні можливості з підтримання стратегічної 

рівноваги. 

     Крім того, варто враховувати й той факт, що потужна у військовому сенсі 

Японія, оснащена ядерною зброєю, становитиме певну загрозу й для самих 

Сполучених Штатів. Серед військової еліти США до сьогодні відсутня повна 

довіра до військової політики Токіо, як і немає впевненості в тому, що 

розширення бойових можливостей японського ВМФ не призведе до 

відновлення його наступального потенціалу й не стане новою загрозою балансу 

сил в АТР. Тому Сполучені Штати будуть змушені збільшити витрати на 

оборону на японському напрямку, що стане додатковим внеском у 

нарощування конфліктного потенціалу в Східній Азії. 

     Таким чином, часткове чи повне залишення Сполученими Штатами Східної 

Азії призведе до порушення статус-кво й зростання нестабільності та 

посилення залежності США в питаннях безпеки від Японії. Зокрема, 

Вашингтон буде змушений передати в руки Сил самооборони Японії функції з 

гарантування безпеки морських комунікацій у Східній Азії, та й 

співробітництво США з морськими країнами регіону залежатиме від позиції 

Японії в цих питаннях. Якщо ж імперія з різних причин не буде зацікавлена в 

продовженні стратегічного партнерства зі США, Білий Дім буде змушений піти 

на контакт із КНР з питань безпеки, що неминуче спровокує посилення 

напруженості на регіональному й навіть глобальному рівні, беручи до уваги 

стратегічну роль Східної Азії в планетарному балансі сил. 

     Отже, лише збереження американської військової присутності у Східній Азії 

позитивно відіб’ється на зміцненні безпеки країн регіону. До того ж, за 

підрахунками фахівців, видатки на перебування збройних сил США у регіоні 

виявляться значно нижчими, порівняно із затратами на безпеку країни в разі 

їхнього виведення. Тому, на думку дисертантки, саме стратегічне протистояння 

США і Китаю в Східній Азії в рамках біполярної структури регіональних 



 

 

міжнародних відносин можна вважати найменш витратною для всіх країн 

регіону моделлю гарантування національних інтересів у питаннях безпеки. 

     Оскільки Сполучені Штати розраховують на зміцнення своїх стратегічних 

позицій у Східній Азії без конфронтації з офіційним Пекіном, вони віддають 

перевагу активізації політики втягування КНР у ширше співробітництво за 

участю Японії аби породити в Китаю ілюзії, що він по праву може вважати себе 

регіональною наддержавою. Лише в такому випадку Вашингтон міг би 

сподіватися, що Пекін, задовольнивши свої національні амбіції, не 

перешкоджатиме Америці вирішувати свої стратегічні завдання зі збереження 

військової присутності в Східній Азії. 

     Звичайно, для Китаю набагато значиміше співробітництво з Іраном і 

Пакистаном у контексті претензій офіційного Пекіна на статус наддержави, але 

водночас для нього немає вибору в питанні, з ким зближуватися: з Москвою чи 

Вашингтоном. Успіхи китайської економіки чималою мірою залежать від 

притоку американського, японського і європейського капіталу та передових 

технологій, до того ж для КНР надто важливо зберегти доступ на західні ринки 

збуту промислової продукції. Це істотно обмежує Китай у виборі союзників на 

користь постіндустріальних розвинених держав Заходу і насамперед США, а не 

Росії. 

     Показово, що напередодні вступу на посаду Президента США Б.Обами 

офіційний Пекін закликав нового американського лідера до налагодження 

військових зв’язків між двома державами. Саме із такою заявою 19 січня 2009 

р. виступив офіційний представник міністерства оборони КНР Ху Чанминь на 

прес-конференції в столиці республіки, закликавши Б.Обаму усунути наявні 

перешкоди в американсько-китайських військових контактах. За словами 

речника, зміцнення двосторонніх оборонних взаємин відповідає інтересам обох 

країн [13]. 

     США, безперечно, прагнуть підвищити свою роль у попередженні й 

врегулюванні потенційних військових конфліктів у Східній Азії, виникнення 



 

 

яких суперечить американським інтересам. Але східноазійські держави досі 

побоюються вибуху крупномасштабного міждержавного конфлікту, 

ймовірність якого тут більша, ніж в інших регіонах світу, що наочно 

продемонструвало введення у вересні 2012 р. двох (із наявних 11-ти) 

китайських патрульних кораблів у територіальні води Японії біля островів 

Сенкаку. Того ж місяця міністр оборони США Л.Панетта здійснив двотижневе 

офіційне турне країнами Східної Азії й під час зустрічей із японськими та 

китайськими колегами заявив, що хоча американсько-японський Договір про 

гарантії безпеки 1960 р. поширюється на острови Сенкаку, проте США не 

підтримують будь-яку сторону в цій територіальній суперечці й закликають 

КНР і Японію до пришвидшення дипломатичного вирішення питання [129, c. 

42]. 

     Як видно з доповіді Національної розвідувальної ради США „Контури 

глобального майбутнього до 2020 р.”, не можна виключати виникнення 

аналогічних конфліктів на Корейському півострові, а також у Тайванській 

протоці, що містять у собі ризик набути глобального виміру. У Південно-

Східній Азії може піднятися хвиля насилля у формі сепаратистських рухів і 

тероризму, збройні зіткнення на цьому ж грунті можливі й на західних 

кордонах КНР [100]. 

     На думку дисертантки, в середньостроковій перспективі (до 2020 р.) можуть 

істотно змінитися не лише ролі, але і якість взаємодії провідних міжнародних 

акторів у Східній Азії – США з КНР, Японією й Республікою Корея. Тому від 

позиції Білого Дому чимало залежатиме в плані збереження існуючої 

двополюсної регіональної моделі безпеки. Зокрема, Сполучені Штати, як уже 

зазначалося, не зацікавлені у застосуванні сили проти КНР, але зростання 

китайського націоналізму й побоювання офіційного Вашингтона з приводу 

прискореної мілітаризації Китаю можуть спричинити крайній антагонізм у 

їхніх відносинах. А характер американсько-японських взаємин багато в чому 



 

 

визначатиметься посиленням геополітичного впливу Китаю й можливим 

несприятливим для Японії варіантом вирішення проблеми возз’єднання Кореї. 

     Не можна виключити цілком і виникнення нової напруженості між 

регіональними державами, навіть незважаючи на зростаючу залежність від 

глобальних фінансово-торговельних зв’язків між ними, що стримують 

можливість виникнення такого конфлікту. З одного боку, нове, молодше за 

віком, покоління політиків може допустити прорахунок у своїх оцінках 

супротивника, а з іншого – у Східній Азії й досі відсутні ефективні політичні 

механізми врегулювання криз. 

     Тому свого часу адміністрація В.Клінтона намагалася зміцнити Азійсько-

тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС), розглядаючи цю 

міжурядову економічну організацію в якості основного провідника 

американських інтересів у регіоні. Причому пріоритетним напрямком 

безпекової політики США в Східній Азії для В.Клінтона було зміцнення 

стратегічних відносин у трикутнику США – Японія – Республіка Корея, надто 

після успішного випробування в серпні 1998 р. Північною Кореєю балістичної 

ракети середньої дальності „Тепходон”-1 [45, c. 203-204]. 

     З приходом у Білий Дім адміністрації Дж. В. Буша лінія на зміцнення 

„потрійного союзу” зберігалась (як і керівна роль США в АТЕС), але 

американська влада поступово зменшила ставку на роль міжнародних 

регіональних організацій у гарантуванні безпеки в Східній Азії. Акцент 

змістився в бік зміцнення двосторонніх відносин зі своїми союзниками як 

найбільш апробований варіант безпекової поведінки США за доби холодної 

війни й після її завершення. Водночас Білий Дім також продемонстрував 

тактику „швидкого реагування” щодо Східної Азії в формі „ад гок” (для  даного 

випадку, для певної мети), виходячи з розуміння того, що в нових міжнародно-

політичних умовах потрібно гнучко й динамічно змінювати стратегію 

поведінки, пристосовувати її до вирішення конкретних завдань. 



 

 

     Це дозволяє грати на випередження потенційних супротивників, не давати їм 

змоги порушити існуючий баланс сил на користь Сполучених Штатів. У Білому 

Домі віддають перевагу діям у залежності від обставин, що складаються, й 

готові використати будь-яку нестабільність у своїх стратегічних інтересах. Така 

політика „ад-гок” передбачає підтримання стійкого діалогу як на офіційному, 

так і напівофіційному рівні в трикутнику США – КНР – Японія.  Причому 

американські політичні технологи рекомендують владі використовувати такий 

режим діалогу з провідними регіональними акторами й по лінії неурядових, 

приватних організацій. 

     Адміністрації Дж. Буша-молодшого й Б.Обами активно користувалися й 

продовжують користуватися неофіційними переговорами з Пекіном і Токіо, а 

також заохочували такі діалоги між КНР і Японією. Як приклад можна вказати 

на заступника державного секретаря США в справах Східної Азії й Тихого 

океану в першій адміністрації Дж. В. Буша – Дж. Келлі, що налагодив регулярні 

консультації на неофіційній основі з важливих для Білого Дому питань 

енергетичної й продовольчої політики. Він навіть сформував окремий орган з 

координації неофіційної діяльності трьох держав – Раду зі співробітництва в 

АТР, а в 1994-2001 рр. очолював Тихоокеанський форум у Гонолулу, що 

займався організацією діалогів з політичних, економічних і безпекових питань 

у регіоні. 

     США й надалі в довгостроковій перспективі налаштовані активно залучати 

своїх військово-політичних союзників у Східній Азії, передусім Японію, до 

секретних переговорів зі складними партнерами – з КНР щодо вирішення 

Тайванської проблеми та з керівниками КНДР щодо згортання ракетно-ядерної 

програми. Зокрема, саме такі двосторонні контакти були здійснені японською 

стороною з КНДР у жовтні 2007 р., після завершення 6-го раунду 

шестисторонніх переговорів у Пекіні, за підсумками якого офіційний Пхеньян 

зобов’язався до кінця року заморозити всі ядерні об’єкти. 



 

 

     Очевидно, що необхідною передумовою формування альянсу США, КНР і 

Японії, на переконання здобувачки, є також збереження американсько-

японського Договору про взаємне співробітництво й гарантії безпеки від 19 

січня 1960 р. Але це можливе лише в тому разі, якщо офіційний Токіо 

остаточно змириться з політичною й військовою залежністю від США та в 

майбутньому продовжуватиме відігравати підпорядковану роль в 

асиметричному стратегічному партнерстві зі Сполученими Штатами й 

обслуговуватиме їхні геополітичні запити щодо конструювання нового 

світоустрою в Східній Азії. 

     Однак, як переконує факт приходу до влади в Японії в 2009-2012 рр. 

опозиційної щодо зміцнення союзу зі США Демократичної партії, такий варіант 

розвитку процесів важко уявити на тлі наростаючих у країні націоналістичних 

настроїв і прагнення позбавитися від „американської опіки”, аби стати нарешті 

„нормальною країною”, політично й стратегічно незалежною від США. Що ж 

стосується позиції КНР з приводу конструювання нового політичного альянсу в 

Східній Азії, то офіційний Пекін був би готовий брати участь у ньому за умови 

вирішення Тайванської проблеми на умовах схеми – „одна країна – дві 

системи”. 

     Водночас і Тайвань принципово не виключає можливості приєднання до 

альянсу, але на правах самостійного учасника. Тому остаточне рішення 

офіційного Пекіна залежатиме від того, як поводитимуться Сполучені Штати і 

Японія: чи не стануть вони на захист острова в разі силових дій Китаю, а чи 

віддадуть перевагу невтручанню в конфлікт і не відважаться на загострення 

відносин із могутнім Китаєм. Японія, як відомо, не підтримує курс 

Демократичної прогресивної партії Тайваню, що виступає за державну 

незалежність острова й була при владі в 2000-2008 рр., але водночас офіційний 

Токіо не заперечує проти приєднання Тайбея до американсько-японського 

військового союзу. 



 

 

     Серйозною перешкодою на шляху створення союзу США, КНР і Японії є 

також діяльна підтримка офіційним Токіо проекту розгортання мобільних 

компонентів американської ПРО ТВД, призначеної для стратегічного 

стримування Китаю. Зрозуміло, що якби така система створювалась лише 

зусиллями Сполучених Штатів і без допомоги японців, офіційний Пекін 

сприйняв би розгортання ПРО ТВД лише як бажання Америки захистити 

ракетним щитом свої військові бази в країнах Східної Азії. Але активна 

співпраця Японії зі США на цій ниві однозначно сприймається в Пекіні як 

загроза національній безпеці КНР, до того ж Японія в 2003 р. уперше запустила 

на орбіту супутники-шпигуни, що контролюють територію Китаю стосовно 

розміщення там нових ракетних установок. Такий вектор військової політики 

Японії закономірно провокує КНР на інтенсифікацію гонки озброєнь і 

збільшення асигнувань на військові цілі. 

     Таким чином, безпековий союз США – КНР – Японія в якості основи нової 

підсистеми міжнародних відносин у Східній Азії може бути реалізований лише 

в разі зацікавленості Сполучених Штатів у встановленні клімату довіри в 

китайсько-японських відносинах, що сприяло б послабленню існуючої між 

двома країни напруженості. Ще адміністрація В. Клінтона намагалась взяти на 

себе цю місію й підтримала ініціативи японської влади з проведення низки 

важливих попередніх зустрічей із представниками „третього покоління” 

керівників КНР для обговорення режимів безпеки і заходів довіри в регіоні. 

Зокрема, в 1998 р. КНР і Японія спершу обмінялися візитами міністрів оборони, 

а потім Прем’єр-міністр Японії Обуті Кейдзо зустрічався з Головою КНР Цзян 

Цземінем. Хоча в подальшому, з приходом у Білий Дім адміністрацій 

Дж.В.Буша і Б.Обами такі китайсько-японські контакти на вищому рівні 

істотно скоротились, можна спрогнозувати, що за наявності зацікавленості 

США у зміцненні зв’язків між КНР і Японією офіційний Пекін пішов би на це. 

     По-друге, проект створення тристороннього союзу США – КНР – Японія 

вимагає від Білого Дому активізації зусиль у довгостроковій перспективі з 



 

 

просування до вищих ешелонів влади КНР ліберально налаштованих політиків 

– представників майбутнього „шостого” покоління керівників Китаю, що 

здобули вищу освіту в США й у цілому лояльно налаштовані стосовно 

американської системи цінностей. Спираючись на таку своєрідну „п’яту 

колону”, США могли б стимулювати прояпонські настрої в китайському 

суспільстві й тим самим пом’якшити недовіру офіційного Пекіна до зовнішньої 

політики Токіо. Щоправда, існує небезпека того, що на хвилі демократизації й 

послаблення антиамериканських і антияпонських настроїв у суспільстві влада 

КНР змушена буде повернутися до більш жорсткої внутрішньої політики, що в 

довгостроковій перспективі не відповідало б інтересам ані США, ані Японії. 

     Нарешті, створення „потрійного союзу” неможливе без попереднього 

врегулювання політичної ситуації на Корейському півострові. Але процес 

возз’єднання Півночі й Півдня ускладнений внаслідок особливих позицій КНР і 

КНДР, що зацікавлені в його проведенні на умовах, відмінних від тих, на які 

могли б піти США і Японія. Це, в першу чергу, збереження на Півночі 

автономної влади за „династією Кімів”, продовження ракетно-ядерної програми 

КНДР, збереження кістяка її збройних сил та ін. А головне, без нормалізації 

американсько-північнокорейських взаємин і без реального, а не словесного, 

виключення КНДР із реєстру „держав – поплічників міжнародного тероризму” 

жодні розмови про систему колективної безпеки в Східній Азії  й заходи довіри 

між державами регіону просто нереальні. 

     Японія, в свою чергу, потребує додатковий історичний проміжок часу для 

того, щоб остаточно зміцнити клімат довіри у взаєминах із західними 

регіональними сусідами, які й досі зберігають у національній пам’яті 

загарбницькі війни імперії. Однак, Японія здатна повернутися на шлях 

ремілітаризації раніше, ніж налагодить із ними дружні й довірчі відносини. 

Сполучені Штати також мають вплинути на Японію, щоб правлячі кола цієї 

країни активніше стримували прояви агресивного націоналізму. 

 



 

 

Висновки до 2-го розділу 

 

     Таким чином, відсутність стратегічної рівноваги в незбалансованій 

біполярній системі міжнародних відносин у Східній Азії з американським і 

китайським полюсами сили істотно зменшує можливості гарантування безпеки 

й стабільності в регіоні, що, в свою чергу, не виключає ймовірності виникнення 

тут силового конфлікту. 

     Накопичені й багаторазово посилені після завершення холодної війни 

політичні та економічні суперечності між східноазійськими акторами, 

нарощування їхнього військового потенціалу, невизначеність, пов’язана з 

регіональною політикою США, з одного боку, і непевність перспектив 

формування ефективної системи колективної безпеки чи „потрійного союзу” 

США, КНР і Японії – з іншого, підтримують напруженість у регіональній 

системі міжнародних відносин. Становище ускладнюється збереженням у 

країнах Східної Азії комплексу історико-психологічних (трагічні сторінки 

спадку взаємин Китаю з Японією й США) і територіально-політичних 

(Тайванська проблема, спірні острови Сенкаку, Спратлі та ін.) суперечностей. 

     Як наслідок, у Східній Азії склалася парадоксальна ситуація, коли навіть дії 

провідних міжнародних акторів, спрямовані на підтримання балансу сил і 

збереження стабільності, можуть призвести до ескалації напруженості й 

конфліктів. Значною мірою це обумовлено специфічною реакцією регіональних 

держав на існуючі загрози, що сприймаються в контексті їхніх національних 

політичних культур. Приміром, КНР і Тайвань готові відважитися на 

смертельну воєнну конфронтацію через порівняно малозначимі й символічні 

формальні питання двосторонніх відносин, а відсутність співробітництва в 

сфері безпеки між Японією й Республікою Корея стоїть на заваді перетворенню 

цих держав у впливових гарантів стабільності в Східній Азії.  

     Брак силової рівноваги в регіоні зумовлений і характером східноазійської 

політики США, що задля закріплення свого лідерства в регіоні використовують 



 

 

його історичну роз’єднаність. Сполучені Штати, незалежно від політичних 

уподобань глави держави, прагнуть до того, щоб провідні країни регіону мали 

міцні двосторонні військово-політичні зв’язки саме зі США, а не одна з одною. 

Таке становище має створювати постійну затребуваність американської 

військової присутності в регіоні для „підтримки стабільності” й, відповідно, 

забезпечувати Сполученим Штатам контроль за розвитком ситуації в Східній 

Азії. Причому партнерські двосторонні відносини повинні підтримуватися як із 

традиційними стратегічними союзниками США (Японією, Республікою Корея 

й Тайванем), так і з потенційними супротивниками, до яких офіційні 

представники держдепартаменту, міністерства оборони й ЦРУ відносять КНР і 

КНДР. 

     Головні висновки й положення 2-го розділу дисертації викладенні в 

статтях: 

     Буравкова А.Г. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США у Східній 

Азії після Другої світової війни / Антоніна Геннадіївна Буравкова // Філософія і 

політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал. Випуск 6(4). – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара, 2013. - С. 69-74; 

     Буравкова А.Г. Курс офіційного Вашингтону на збереження Східної Азії в 

зоні геополітичного впливу / Антоніна Геннадіївна Буравкова / Зб-к матеріалів 

Міжнародної науково - практичної конференції „Сполучені Штати Америки у 

сучасному світі: політика, економіка, право”. -  Львів, 2014 – С. 43-49; 

     Буравкова А.Г. Проблема регіональної безпеки в Східній Азії / Антоніна 

Геннадіївна Буравкова / Зб-к матеріалів III щорічної Міжнародної науково-

практичної конференції „Сучасні тенденції міжнародних відносин”. -  Львів, 

2014 – С. 124-132; 

     Буравкова А.Г. США в геополітичному змаганні за Східну Азію / Антоніна 

Геннадіївна Буравкова / Збірник статей учасників ХХVІ Міжнародної науково-



 

 

практичної конференції „Інноваційний потенціал світової науки -  ХХІ 

сторіччя”. Том 1: Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-6; 

     тезах: 

     Буравкова А.Г. Проблема регіональної безпеки в Східній Азії: 

ретроспективний аналіз // Антоніна Геннадіївна Буравкова // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: Матеріали науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених. Ч. І., 24 жовтня 2013 року. – К: ІМВ, 

2013. -  С. 35-38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 3.  

ЗІТКНЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ США І 

РЕГІОНАЛЬНИХ АКТОРІВ 

 

 

3.1. Американська політика стримування й залучення КНР 

 

     У „Великій шахівниці” З.Бжезинського, яка вже стала класикою міжнародної 

політології, оптимістично стверджувалося, ніби „для Китаю розташована через 

Тихий океан Америка повинна стати природним союзником, оскільки Америка 

не має планів стосовно Азійського материка й історично протидіяла і 

японським, і російським зазіханням на слабший Китай... Таким чином, принцип 

„сусід мого сусіда є моїм союзником” вповні підходить для геополітичних та 

історичних відносин між Китаєм і Америкою” [10, c. 181]. Про „історичне 

почуття дружби між Америкою і Китаєм” писав у своїй відомій „Дипломатії” й 

Г.Кіссінджер [60, c. 653]. 

     Дійсно, саме завдяки місії спеціального представника Президента США 

Г.Трумена - колишнього начальника штабу сухопутних військ, генерала армії 

Дж. Маршалла 10 січня 1946 р. між гомінданівським урядом та Компартією 

Китаю було підписано остаточну угоду про припинення вогню, що давала шанс 

уникнути громадянської війни. Але вже навесні бойові дії між Гомінданом і 

КПК відновилися, й хоча за посередництва Дж. Маршалла на початку червня 

вдалося укласти нову угоду про припинення вогню, КПК відмовилась 

підтримати його пропозицію щодо надання американській місії повноважень 

для здійснення остаточного арбітражу. Після чергового порушення 

гомінданівцями перемир’я і безуспішного поновлення переговорів між 

представниками уряду Чан Кайші та КПК, в умовах стрімкого розгортання 

холодної війни на світовій арені Сполучені Штати кардинально змінили свою 

китайську політику, переорієнтувавши її на підтримку Чан Кайші [210, p. 90]. 



 

 

     По завершенні холодної війни зовнішньополітичний курс США щодо КНР 

змінювався в діапазоні від „завзятого ізоляціонізму” адміністрації Дж. Буша-

старшого, спричиненого драматичними подіями 3-4 червня 1989 р. на 

пекінській центральній площі Тяньаньмень, до „поміркованого прагматизму” 

другої адміністрації В.Клінтона, яка виходила з того, що КНР є вагомим 

чинником міжнародного життя й, за певних обставин, могла б стати одним із 

головних партнерів США в розв’язанні таких життєво важливих проблем АТР 

як гарантування військової безпеки, викорінення міжнародного тероризму, 

забезпечення сталого економічного розвитку, мінімізація фінансових ризиків, 

глобальне потепління тощо. Стратегія національної безпеки США 2010 р. 

також визнала потребу домовлятися з КНР задля досягнення миру і 

стабільності [228, p. 38]. 

     Причому сприйняття Сполученими Штатами факту стрімкого зростання 

міжнародно-політичної ролі КНР і, відповідно, визначення характеру 

американсько-китайських відносин постійно еволюціонувало в залежності від 

розуміння істеблішментом США посталих перед країною проблем і завдань з 

їхнього вирішення в контексті двосторонніх взаємин з „азійським драконом”, а 

також з’ясування його місця в східноазійській політиці поки що єдиної 

наддержави. Різні погляди на перспективи зносин із Китаєм і формулювання 

китайського напрямку зовнішньої політики США існували й розвивалися в 

президентській адміністрації і в Конгресі, в ділових колах і в середовищі 

численного експертного товариства, що стежить за КНР. 

     На початковому етапі холодної війни інтереси США на китайському напрямі 

формувались у контексті конфронтаційних американсько-радянських відносин. 

У спробах поширити свій домінуючий вплив на Східну Азію американське 

керівництво наштовхнулось на серозний опір з боку СРСР та КНР і не змогло 

добитися поставлених перед собою геостратегічних завдань, заявлених 

Головнокомандувачем союзними окупаційними військами в Японії генералом 



 

 

армії Д.Макартуром: в зоні тимчасового політичного впливу Кремля в Східній 

Азії опинилися материковий Китай, північні Корея і В’єтнам. 

     Тому, намагаючись потіснити СРСР в АТР і тим самим послабити його 

глобальні позиції, на поч. 1970-х рр. власті США демонстративно пішли на 

зближення з КНР, що на той час мала вже досить гострі взаємини з радянським 

керівництвом. Інтереси силового й економічного стримування СРСР диктували 

розігрування Сполученими Штатами „китайської карти”. Це вповні відповідало 

прагматичним зовнішньополітичним настановам Білого Дому в Східній Азії, а 

проблеми у взаєминах між офіційними Москвою й Пекіном, а також Москвою й 

Вашингтоном залишалися цементуючим чинником в американсько-китайських 

відносинах. 

     Тому Китай найбільше від усіх виграв у холодній війні, використавши 

американсько-радянське протистояння й не переобтяжуючись союзницькими 

зобов’язаннями. З одного боку, валютні надходження від торгівлі зі США 

надавали КНР кошти для успішного початку модернізації ВПК країни й НВАК, 

а з іншого – саме економічні зв’язки пом’якшували політичні розбіжності країн 

з різних питань двостороннього спілкування. Але загалом цей аспект 

східноазійської політики США справляв і продовжує здійснювати досить 

суперечливий вплив на відносини між США і КНР. 

     Зміна в американсько-китайських взаєминах від „особливих відносин” на 

антирадянській платформі в бік протистояння почалася із загальним 

послабленням СРСР і поступовим розмиванням „радянської загрози”. На 

додаток, істотно вплинув і той факт, що в США почало підніматися питання 

про прив’язку режиму найбільшого сприяння в торгівлі з КНР до дотримання 

прав людини в цій державі. Після кривавого розгону китайським урядом 

вищезгаданої студентської демонстрації в Пекіні в 1989 р. Сполучені Штати 

впровадили ембарго на торгівлю з КНР, продовжуючи військово-технічне 

співробітництво з Тайванем. По суті, США опосередковано виявили своє 



 

 

втручання у внутрішньополітичні справи КНР, що було сприйняте офіційним 

Пекіном украй негативно. 

     Але із завершенням холодної війни, розпадом СРСР і крахом комуністичних 

режимів у Центрально-Східній Європі увага Сполучених Штатів до АТР, а 

відповідно й до зносин із КНР, ослабла, порівняно з підвищеною увагою до 

політичної ситуації на Балканах і Близькому Сході, особливо протягом першого 

президентського терміну В.Клінтона. А оскільки, одночасно із зазначеними 

геополітичними змінами, серйозні економічні труднощі виникли й у Японії, це 

назавжди зняло для США загрозу перетворення „імперії вранішнього сонця” на 

найбільшу економічну державу світу. Здавалося, що на якийсь час Сполучені 

Штати залишилися в АТР без військових, політичних і економічних суперників 

та конкурентів. 

     Але „розслабитися” США після перемоги в холодній війні й відчути себе 

одноосібним глобальним лідером у системі міжнародних відносин повною 

мірою так і не вдалося. У Східній Азії на шляху реалізації американських 

планів з побудови „нового світового порядку” став Китай: внаслідок напрочуд 

успішного здійснення стратегії „чотирьох модернізацій” нині він за своєю 

економічною й військовою міццю може розглядатися в якості головного 

антагоніста США й перетворився на основного об’єкта уваги американських 

політиків та військових. 

     Швидке збільшення питомої ваги КНР не лише в регіональній, а й у світовій 

економіці, сталі темпи господарського зростання (не нижче 8-9 % щорічного 

збільшення ВВП), стрімке залучення КНР до глобальних торговельних, 

інвестиційних і фінансових потоків та відповідно нарощування військово-

політичних можливостей країни привели багатьох американських аналітиків-

міжнародників до висновку, що американсько-китайські відносини стали 

ключовими в АТР. 

     Нині Китай є найбільшим зарубіжним власником боргових зобовʼязань 

Сполучених Штатів на суму $ 1,3 трлн., що становить 24 % їхнього 



 

 

зовнішнього боргу, який належить іноземним державам. Таким чином, 

офіційний Пекін фактично оплачує значну частину американського 

бюджетного дефіциту, а найбільші в світі золотовалютні резерви КНР на кін. 

2013 р. оцінювалися в $ 3,82 трлн [147]. Лише протягом 2011 р. обсяг 

американсько-китайської торгівлі збільшився на 16 %, до $ 446,7 млрд. (у 

порівнянні з $ 80,5 млрд. у 2001 р.), причому китайський експорт до США 

становив $ 324,6 млрд., а імпорт − $ 122,1 млрд. [102, c. 16]. До США в 2013 р. 

йшло 16,7 % китайських експортних поставок, а частка КНР в обсязі 

високотехнологічного імпорту Америки становила 38,5 % у порівнянні з 14,1 % 

у 2003 р. В свою чергу, Сполучені Штати є одним із найбільших інвесторів 

КНР, обсяг американських інвестицій у 59 тис. проектів становить $ 115 млрд. 

     Отже, американська економіка вже привʼязана до китайської за рахунок 

виносу частини виробництв на територію КНР, зростаючої залежності 

американського споживчого ринку від імпорту китайських товарів, наявності у 

Китаю великих доларових активів і американських боргових зобовʼязань. 

Понад 80 % американських компаній, що працюють у КНР, повідомили про 

двозначне зростання доходів у 2011 р., причому в половині з них прибуток зріс 

на понад 20 % [102, c. 17]. 

     Звичайно, подальша інтенсифікація торговельно-економічних відносин між 

США і КНР може призвести до розширення їхньої співпраці в галузі 

інвестицій, створення зони вільної торгівлі, спільних дій у відповідь на 

глобальні загрози та виклики. Але водночас у якості суперника Китай може 

стати „новим Радянським Союзом” для Сполучених Штатів, що призведе до 

чергової холодної війни, скидання боргових зобовʼязань США, 

реструктуризації системи міжнародних відносин на користь Китаю та 

сприятиме посиленню китайсько-американської боротьби за геополітичне 

домінування в новому світовому порядку. При цьому Китай, на відміну від 

СРСР, буде для США не тільки геополітичним супротивником, а й серйозним 



 

 

економічним конкурентом, особливо в отриманні глобального контролю над 

виробництвом сировини та міжнародними транспортними коридорами. 

     Таким чином, вперше після краху СРСР і розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин, певний центр сили кинув Сполученим Штатам свого 

роду виклик у сфері „soft power”: комбінації економічної активності, 

інтелектуального горіння, культурного самоствердження, привабливої торгівлі, 

наполегливої та ввічливої дипломатії на тлі прогресуючого військового 

потенціалу. Причому офіційний Пекін „перебігає дорогу” США там, де він 

раніше політично й економічно нічого не значив: від КНР залежними стають 

навіть ті держави, що донедавна жорстко перебували в орбіті американського 

впливу, - Венесуела, Південно-Африканська Республіка, Таїланд. 

     А в АТР загалом, і Східній Азії зокрема, американсько-китайські взаємини 

найбільш істотно впливають на динаміку міжнародних відносин – 

геостратегічних, військово-політичних, фінансово-економічних, культурно-

цивілізаційних, ресурсно-екологічних тощо. Здавалося б, надійним способом 

збереження й зміцнення власної міжнародної гегемонії Сполученими Штатами 

стало використання ними військової, економічної й культурної переваги для 

забезпечення контролю в ключових регіонах планети. Використовуючи 

різноманітні конфліктні ситуації, США (особливо за президентства Дж. Буша-

молодшого) наполегливо просували сучасний світ у напрямку монополярності, 

прикриваючись ідеєю глобалізації й необхідністю боротьби з міжнародним 

тероризмом. 

     Але на цьому шляху у США постала КНР, яка перетворилася в настільки 

потужний центр сили, що з ним не можна не рахуватися. В державах, які нині 

визначають магістральні напрямки світової політики, жоден діяч, що розробляє 

чи реалізує проекти у сфері безпеки регіонального й глобального значення, не 

може ігнорувати китайський чинник. Не випадково, вже в „Стратегії 

національної безпеки США” від 17 вересня 2002 р. КНР була віднесена до 

потенційно великої держави – „недемократичної”, але з ринковою економікою, 



 

 

за якою визнається безперечне право володіти й удосконалювати ракетно-

ядерні військові технології [278]. 

     А в оприлюдненому в листопаді 2008 р. звіті Національної ради з розвідки 

США - „Глобальні тенденції 2025: трансформований світ” вже прогнозувалося, 

що на той час баланс сил на міжнародній арені кардинально зміниться: хоча 

США все-таки збережуть статус найвпливовішої держави світу, їхня відносна 

планетарна могутність зменшиться до 22 %. Найголовнішим суперником США 

буде КНР (15 %) - з другою за обсягом економікою на Землі й найбільшим 

військовим потенціалом, водночас залежність від світового ринку змусить 

правлячу Компартію Китаю балансувати між відкритістю до світу й 

збереженням своїх позицій [183]. 

     Ще в 1990-ті рр. в американських державно-політичних і науково-

експертних колах активізувалися дискусії щодо можливості китайського 

виклику, і з’явився термін „китайська загроза”. Щоправда, під нею малася на 

увазі не стільки наявність безпосередньої військової небезпеки, скільки 

потенційна можливість КНР вийти на рівень США за військово-політичним і 

економічним впливом у „Великій Східній Азії”, перехопити американське 

лідерство в світі й кинути виклик Сполученим Штатам як глобальному 

гегемону. 

     Слухання в Конгресі США з китайської проблематики, в т. ч. з так званої 

„китайської загрози”, засвідчили істотні відмінності в підходах до неї. 

Представники чинної виконавчої влади переважно виступали на користь 

„залучення” КНР до світових справ, не прив’язуючи взаємодію з Китаєм до 

його „недемократичного” внутрішнього ладу. Саме залучення, на їхню, думку, 

було здатне пом’якшити китайський виклик шляхом забезпечення глибшої 

участі офіційного Пекіна в світових інтеграційних процесах. Експерти 

адміністрації В.Клінтона посилалися на значні вади збройних сил КНР і 

внутрішні соціальні проблеми країни, вирішення яких вимагало від китайського 

керівництва виділення значних коштів. 



 

 

     Інша частина учасників слухань – в основному представники попередніх 

адміністрацій і військових висловились за політику „стримування” КНР з 

огляду на те, що офіційний Пекін ніби-то несе загрозу миру й безпеки не лише 

в АТР, але й в усьому світі. Такі оцінки базувались на звинуваченнях Китаю в 

нарощуванні військової могутності, сприянні поширенню ЗМВ, товарів і 

технологій подвійного призначення, відсутності державного експортного 

контролю за ними, промисловому й військово-технічному шпигунстві. На 

переконання прибічників „стримування” КНР, лише такий підхід був здатен 

демократизувати Китай і нейтралізувати „загрозу”, що виходить від нього 

[152]. 

     Третій погляд, що став домінуючим за президентства В.Клінтона, був 

синтезом двох попередніх: залучити офіційний Пекін до системи відносин 

світового співтовариства, передусім до економічних структур, задля того, щоб 

КНР було невигідно йти на конфронтацію, але Сполученим Штатам бути 

готовими стримати можливі дестабілізуючі дії Китаю й дати відсіч гіпотетичній 

військовій загрозі. 

      Тому, якщо республіканська адміністрація Дж.Буша-старшого різко 

відреагувала на криваві події початку червня 1989 р. в столиці КНР, 

заморозивши двосторонні військові зв’язки й припинивши зустрічі на вищому 

рівні, реалії постбіполярного світу змусили нову демократичну адміністрацію 

В.Клінтона переглянути всю систему відносин із Китаєм. Уже через рік після 

обрання президентом США В.Клінтон запропонував політику „залучення” 

КНР, протиставивши її курсу республіканців на „стримування”. 

     Зрозуміло, що курс на всебічне співробітництво Сполучених Штатів із КНР 

обґрунтовувався зростанням геополітичного впливу останньої в АТР та світі. 

Відтак, залучення Китаю до міжнародних організацій, торговельно-економічна 

та фінансова співпраця без будь-яких обмежень або застережень не 

пов’язувалася з „недемократичним”, на погляд Білого Дому, політичним 

режимом Китаю. Переконливим свідченням переходу до такої політики стала 



 

 

відмова офіційного Вашингтона від ув’язки надання КНР режиму найбільшого 

сприяння в торгівлі з проблемою дотримання ним прав людини [107, c. 123]. 

     Тривала ж відсутність офіційних візитів на міждержавному рівні, починаючи 

з відвідин КНР Дж. Бушем-старшим 24-27 лютого 1989 р., компенсувалася 

зустрічами керівників двох країн під час конференцій АТЕС і АРФ. Знаковим 

став державний візит Голови КНР Цзян Цземіня в США 26 жовтня - 2 

листопада 1997 р., в ході якого сторони задекларували „конструктивне 

стратегічне партнерство” [205]. Про такий рівень взаємин свідчили: 

американсько-китайська Угода про взаємне ненацілення ракет (червень 1998 

р.); зобов’язання Китаю дотримуватися режиму контролю за ракетними 

технологіями; вступ КНР до Комітету Зангера, до компетенції якого входять 

питання контролю над виробництвом та експортом ядерних матеріалів; активна 

участь КНР у роботі чотиристоронньої комісії з перемир’я Кореї, а також 

майже подвійне зростання обсягів двосторонньої торгівлі протягом 1993-1997 

рр. Візит президента США до КНР, здійснений у відповідь 25 червня - 3 липня 

1998 р., дав навіть підстави деяким політологам стверджувати про зміну 

офіційним Вашингтоном своїх пріоритетів у Східній Азії, оскільки Пекін був 

першим у тихоокеанському турне В.Клінтона. 

     Водночас, попри низку формальних заяв про значні здобутки в 

американсько-китайських відносинах, можна виокремити й низку протиріч, 

властивих президентству В.Клінтона. Насамперед, йдеться про різні підходи до 

розв’язання Тайванської проблеми, про що докладніше йтиметься у наступному 

підрозділі. Тут же зауважимо, що хоча згідно Шанхайського комюніке від 28 

лютого 1972 р. та протоколу про встановлення дипломатичних відносин між 

США й КНР від 1 січня 1979 р. й Акту про відносини з Тайванем від 10 квітня 

1979 р. Білий Дім офіційно дотримувався принципу „одного Китаю”, але за 

гранично широкого його тлумачення. 

     Це дозволяло Сполученим Штатам зберігати тісні неформальні відносини з 

Тайванем, у т. ч. забезпечувати фактичні гарантії його військової безпеки. 



 

 

Вашингтон категорично заперечував проти використання офіційним Пекіном 

сили у розв’язанні проблеми політичного возз’єднання острова з материком. 

КНР, у свою чергу, в принципі, не відкидала можливості її застосування, але 

межею, яка б сигналізувала Пекіну про потребу застосування сили, вважалося 

проголошення тайванською верхівкою незалежності острова. 

     Під час вищезгаданого візиту В.Клінтона до КНР 1998 р. було чітко 

сформульовано офіційну позицію США щодо Тайванської проблеми, яку в 

Пекіні назвали політикою трьох „ні”: „ні” - незалежності Тайваню; „ні” - 

політиці „двох Китаїв” (або політиці „один Китай, один Тайвань”); „ні” - 

прийняттю Тайваню в міжнародні організації, членство в яких відкрите лише 

для суверенних держав [286]. Фактично, взявши на себе зобов’язання із 

гарантування безпеки Тайваню, офіційний Вашингтон ніколи чітко не 

окреслював характер та масштаб цих зобов’язань, дотримуючись „стратегічної 

невизначеності”, за якої ані Пекін, ані Тайбей не уявляли собі рівень та спосіб 

американського реагування на загострення ситуації в Тайванській протоці. 

      Але вищезгадана криза 1996 р. в Тайванській протоці засвідчила, що 

проблема незалежності острова могла б стати причиною серйозної військової 

конфронтації між двома державами. Як вбачається, США використовували 

проблему Тайваню для впливу на вирішення чутливих питань у двосторонніх 

відносинах із КНР, хоча й добре усвідомлювали історичну неминучість 

розв’язання Тайванської проблеми на засадах формули „одна країна, дві 

системи”. 

     Тісно пов’язаною з тайванською виявилася проблема розгортання 

американської системи ПРО ТВД в Східній Азії, проти якої категорично 

виступає КНР. Плани адміністрації В.Клінтона включити Тайвань у систему 

ПРО ТВД непокоїли Пекін унаслідок передусім наростання гонки озброєнь у 

регіоні, зміцнення військово-політичних зв’язків між Вашингтоном і Тайбеєм, 

неминучого підвищення стимулів для Тайваню зберігати свою фактичну 

незалежність від КНР та можливого перетворення Японії на військову потугу, 



 

 

що, загалом, призвело б до зростання міжнародно-політичної напруги в Східній 

Азії [296]. 

     Офіційний Пекін дійшов висновку, що можливості НВАК завдати 

запобіжного ракетного удару по Тайваню в разі кризи в двосторонніх 

відносинах будуть істотно послаблені внаслідок успішного розгортання 

Сполученими Штатами та Японією ПРО ТВД. Крім того, це напевно призведе 

до тісної координації дій офіційного Тайбея з американською стороною навіть 

у мирний час, оскільки Тайвань не зможе ефективно брати участь у новій 

системі ПРО в Східній Азії без найтіснішого оперативного співробітництва зі 

США в збиранні розвідувальної інформації щодо КНР та участі в системах 

контролю й управлінні складними радарами, що є ланцюгами цієї системи. 

Водночас, включення Тайваню до американської ПРО ТВД означатиме, що 

США розглядає зовнішню політику КНР у Східній Азії як загрозу власній 

безпеці. 

     Крім того, постійним джерелом напруги американсько-китайських відносин 

стало помітне збільшення військової присутності США по периметру кордонів 

КНР у найбільш чутливих для її безпеки районах (стратегічно важлива 

Малаккська протока, південь Корейського півострова й Окінава) та розширення 

партнерських відносин США з Індією. Відтак, головною метою посилення 

американської військової присутності в Пекіні видається геополітичне 

стримування КНР. 

     Іншим істотним подразником в американсько-китайських відносинах 

залишалася проблема прав людини в КНР, що випливає з відмінного для двох 

політичних культур розуміння категорій індивідуалізму, прав людини, ролі 

держави та примусу взагалі й у житті суспільства й особи. Хоча, вочевидь, усі 

американські інститути громадянського суспільства усвідомлювали, що 

найближчим часом КНР не буде навіть віддалено відповідати американським 

уявленням про стандарти в сфері прав людини, це не заважало Білому Домові 

щороку, під час розгляду в Конгресі питання про надання КНР режиму 



 

 

найбільшого сприяння в торгівлі, формулювати претензії, пов’язані з 

обмеженням прав дисидентів, експортом товарів, вироблених ув’язненими, 

релігійною нетерпимістю тощо [156].  

     У такий спосіб, на наш погляд, Вашингтон окреслив коло питань, із яких 

сторони мали б шукати компроміс у сфері політичного співробітництва, та 

можливі межі поступок у торговельно-економічному співробітництві. Адже 

саме внаслідок переговорного процесу щодо вступу Китаю до СОТ 

американцям у 1998 р. вдалося умовити Пекін підписати Міжнародний пакт 

про економічні та соціальні права й дати згоду на підписання Міжнародного 

пакту про цивільні та політичні права. 

     Етапною віхою в китайсько-американських взаєминах „залучення” за 

адміністрацій В.Клінтона і Цзян Цземіня стала згода США на вступ КНР до 

СОТ, зафіксована в двосторонньому протоколі від 15 листопада 1999 р. 

Зважаючи на негативне для США сальдо в торгівлі з КНР, розмір якого 

попереднього року сягнув $ 60 млрд. за загального розміру товарообігу в $ 90 

млрд., Вашингтон намагався розширити свій експорт до Китаю й скоротити 

торговельний дефіцит [298]. Проте й КНР не поступалася своїми позиціями в 

контексті глобального лідерства, виступивши проти односторонніх дій США в 

Іраку та різко розкритикувавши втручання НАТО в Косовську кризу. Напруга у 

відносинах, особливо на рівні інформаційної політики, зросла після бомбового 

удару по китайському посольству в Белграді в травні 1999 р. 

     Водночас, за всієї різновекторності ідеологічних постулатів розвитку США і 

КНР вони, швидше, були зацікавлені в партнерстві, аніж у суперництві. 

Зваженість та відповідальність поведінки, готовність іти на поступки, рівень 

економічної взаємозалежності свідчили про прагматичну основу взаємин цих 

провідних акторів міжнародних відносин, вільну від ідеології та месіанства, а 

також наявність глибинних внутрішньополітичних чинників для здійснення 

ними певних скоординованих дій на міжнародній арені. Залучаючи КНР до 

міжнародних організацій, особливо економічних, США, водночас, вживали 



 

 

заходів для стримування його гіпотетичних лідерських амбіцій. Визнання за 

Пекіном статусу рівноправного економічного партнера та сприяння вступу КНР 

в СОТ цілком відповідали курсу, котрого дотримувалися США на китайському 

напрямі після встановлення дипломатичних відносин 1979 р., незалежно від 

того, яку партію представляли американські президенти. 

     Але адміністрація Дж.В. Буша відразу ж продемонструвала жорсткіший 

підхід до Китаю, на відміну від компромісного зовнішньополітичного курсу 

своїх попередників-демократів. Позначена ще на передвиборчому етапі 2000 р., 

більша твердість простежувалася в оцінці сутності політичного режиму КНР, 

тлумаченні балансу ринкових і планових елементів її економіки, обстоюванні 

інтересів американського бізнесу в КНР та захисті американського ринку від 

китайських товарів, у просуванні ініціатив зі створення ПРО ТВД на Тихому 

океані та, безперечно, у рішучій політичній підтримці Тайваню. Водночас 

республіканська адміністрація відійшла від визначення КНР як „стратегічного 

партнера”, охарактеризувавши її своїм „стратегічним конкурентом” [174, p. 33].  

     Вже прикордонний повітряний інцидент 1 квітня 2001 р., що призвів до 

загибелі пілота ВПС НВАК й тимчасового затримання екіпажу американського 

розвідувального літака на о. Хайнань, вкрай загострив відносини двох країн. 

Жорсткі заяви в комітетах Сенату, зроблені держсекретарем США К.Павеллом 

та директором ЦРУ Дж.Тенетом про те, що КНР становить найсерйознішу 

загрозу інтересам США та є можливим джерелом дестабілізації в Східній Азії, 

були підсилені зверненням до Міжнародного олімпійського комітету із 

закликом американських конгресменів відхилити заявку Пекіна на проведення 

літньої Олімпіади в 2008 р. Хоча конфлікт і був урегульований, перші місяці 

роботи адміністрації Дж. Буша-молодшого, на більшість керівних посад якої 

прийшли фахівці, які працювали ще з його батьком (Д.Чейні, Д.Рамсфельд та 

ін.), були позначені риторикою про встановлення глобальної стабільності на 

засадах безумовної гегемонії США й проведення щодо КНР політики коли не 

стримування, то активного примусу, яка полягала б у розширенні 



 

 

американської військової присутності в Східній Азії, збільшенні політичної та 

військової допомоги Тайваню, а також ставленні до офіційного Пекіна як до 

потенційного стратегічного супротивника.  

     „Політичний реалізм” адептів такого підходу до КНР в адміністрації Дж.В. 

Буша виявився в позиції США з Тайванської проблеми. В квітні-травні 2001 р. 

президент США вдався до серйозної зміни акцентів у ній, коли, відповідаючи 

на запитання журналіста про готовність Вашингтона вдатися до зброї для 

захисту Тайваню, заявив: „Китайці повинні зрозуміти, що застосування 

військової сили з боку США не виключено” [58, с. 14]. Тим самим, Дж.Буш-

молодший, фактично, відхилився від „стратегії невизначеності”, якої впродовж 

багатьох десятиліть дотримувався Білий дім на випадок силових дій КНР проти 

Тайваню. А зустріч Дж.Буша-молодшого з далай-ламою 23 травня 2001 р. 

взагалі була розцінена Пекіном як втручання у внутрішні справи КНР та 

свідчила про охолодження політичних відносин між двома державами. 

     Проте вже невдовзі під впливом переважно зовнішніх чинників намітилася 

нормалізація китайсько-американських взаємин. Хоча спершу в політиці Дж.В. 

Буша дійсно був яскраво виражений синдром „АВС” (anything but Clinton), 

відносини з КНР швидко вийшли на довгостроковий курс „втягування” його в 

світову економіку та політику в якості відповідального гравця. Вже на початку 

червня 2001 р. офіційними Вашингтоном і Пекіном було окреслене остаточне 

коло найважливіших питань для обговорення в процесі вступу КНР до СОТ. 

Наступного місяця адміністрацією Дж.В. Буша були здійснені відповідні кроки 

в Конгресі, що увінчалися практично одночасним прийняттям Китаю до СОТ і 

наданням йому з 1 січня 2002 р. на постійній основі „режиму найбільшого 

сприяння” в торгівлі зі США зі скасуванням процесу щорічного підтвердження 

цього статусу згідно з горезвісною поправкою Джексона – Веніка [307]. 

     Звичайно, велику роль у коригуванні курсу Сполучених Штатів стосовно 

Китаю відіграли трагічні події 11 вересня 2001 р., які додатково стимулювали 

вашингтонську адміністрацію до проведення політики активного „залучення” 



 

 

Китаю в світові справи як надійного партнера, без участі котрого не можуть 

бути вирішені численні міжнародні проблеми. Але перегляд курсу адміністрації 

Дж.Буша-молодшого щодо КНР у бік „пом’якшення” тривав протягом усього 

літа 2001 р., про що свідчить, зокрема, той факт, що 14-15 вересня поновилися 

американсько-китайські офіційні військові контакти, перервані внаслідок 

„квітневого інциденту”, тобто вони мали бути підготовлені задовго до теракту 

11 вересня. 

     А в жовтні 2001 р. на зустрічі Дж.В.Буша й тодішнього Голови КНР Цзян 

Цземіня під час саміту АТЕС президент США підтвердив бажання розвивати 

конструктивні відносини співробітництва з Китаєм. США були змушені 

відволіктися від своїх побоювань щодо КНР і заручитися її прихильністю як 

постійного члена Ради Безпеки ООН. Безперечно, на тлі проведення 

масштабної військової операції в Афганістані, глобальної боротьби з 

міжнародним тероризмом, що вилилася в подальшому в іракську кампанію, 

серйозних політичних та економічних катаклізмів, продовження конфронтації з 

КНР призвело б до множинності викликів, перенапруження сил та, врешті-

решт, неможливості опанувати ситуацію. 

     Крім того, в умовах стабільного економічного росту КНР співпали інтереси 

сторін щодо загроз політичного екстремізму, передусім з боку ісламського 

фундаменталізму, який у Пекіні асоціювався з перманентною загрозою 

сепаратизму в населеному мусульманами Синьцзян-Уйгурському автономному 

районі. В подальшому КНР скористалася таким збігом позицій в 

антитерористичній боротьбі, щоб 11 вересня 2002 р. за спільним проханням 

КНР, США, Афганістану та Киргизстану Рада Безпеки ООН включила 

„Ісламський рух Східного Туркестану” до списку терористичних організацій 

[304, p. 5]. 

     Відтак, дипломатична підтримка Сполучених Штатів з боку КНР в ООН, а 

також розвідувальна інформація, передана Пекіном у розпорядження Білого 

Дому, відкрили для КНР значний простір політичного маневрування й стали 



 

 

стимулом для офіційного Вашингтона, щоб вдатися до ліберального, 

позбавленого антагонізму, підходу держсекретаря К.Павелла до КНР. Разом з 

тим, зустрічами Дж.В.Буша з головами КНР Цзян Цземінем (20-21 лютого 2002 

р. в Пекіні, коли президент США навіть заявив, що, незважаючи на незгоди, 

Китай залишається союзником Сполучених Штатів, та 22-25 жовтня того ж 

року під час відвідин США Цзян Цземінем) і Ху Цзіньтао (починаючи з 27 

квітня – 3 травня 2002 р. під час візиту останнього до США ще в якості віце-

президента КНР), візитом віце-президента США Р.Чейні в КНР, а також 

неодноразовими відвідинами Пекіна радницею президента США з національної 

безпеки К.Райс, відновилися контакти США та КНР на найвищому рівні.  

     А війна 2003 р. в Іраку та криза навколо ракетно-ядерної програми КНДР 

продемонстрували нові напрями розвитку взаємодії двох держав. Пекін не 

підтримав силову акцію США проти режиму Саддама Хусейна, але й не 

виступав проти неї. Почасти це стало результатом неформальної домовленості 

між офіційними Пекіном та Вашингтоном про те, що КНР утримається в разі 

голосування з іракської проблеми в РБ ООН, а США відмовляються від 

аналогічної силової акції проти КНДР. Після завершення активної фази війни в 

Іраку саме північнокорейська ядерна проблема стала тією точкою дотику, з якої 

КНР та США почали вибудовувати курс на співробітництво в розв’язанні 

регіональних проблем. Покінчивши з роками традиційної пасивності в сфері 

глобальної безпеки, КНР не лише допомагала налагодженню діалогу між 

офіційними Пхеньяном і Вашингтоном та Токіо від початку загострення 

ситуації, дивуючи навіть західних китайських критиків на міжнародній арені. 

     Китай, що протягом тривалого часу по смерті Мао Цзедуна виявляв 

стриманість у багатьох питаннях зовнішньої політики, рішуче втрутився в 

конфлікт, призупинивши стратегічно важливі для режиму Кім Чен Іра поставки 

нафтопродуктів до КНДР, відрядивши до Пхеньяна високопоставлених 

дипломатів й активізувавши переміщення військ уздовж міждержавного 

кордону. Саме китайський уряд запропонував провести в Пекіні шестисторонні 



 

 

переговори представників усіх зацікавлених держав щодо північнокорейської 

ракетно-ядерної програми й з того часу не припиняв тиск на Пхеньян. 

     Звичайно, переговорний процес виявився надто конфліктним,  суперечливим 

і тривалим, доки в ході дискусій 8-13 лютого 2007 р. Північна Корея остаточно 

погодилася закрити й опечатати ядерний реактор у Йонгбйоні під контролем 

МАГАТЕ, а також надати список всіх робіт, пов’язаних із атомною тематикою 

в обмін на вилучення з переліку країн „вісі зла” й вагому енергетичну та 

продовольчу допомогу [72]. Після низки зволікань і непорозумінь КНДР дійсно 

26 червня 2008 р. передала КНР список своїх ядерних програм, погодившись 

встановити механізм моніторингу виконання сторонами своїх зобов’язань, 

прийнятих у рамках шестисторонніх переговорів. Водночас президент США 

направив до державного департаменту розпорядження, що дозволило 

виключити Північну Корею з переліку держав – спонсорів тероризму. 

     Безсумнівно, що зазначені дипломатичні ініціативи КНР не лише засвідчили 

цілковиту відмову від більш, ніж десятилітньої пасивності й уникання Пекіном 

обговорення північнокорейської ядерної проблеми. Вони сигналізували про 

набагато серйознішу, хоча ще й не усвідомлену до кінця світовим 

співтовариством, трансформацію: появу КНР як активного гравця на 

міжнародній арені. Разом із тим, як засвідчив перебіг переговорного процесу, 

позиції КНР і США щодо стабілізації ситуації на Корейському півострові 

принципово розходяться. Зовнішньополітичним інтересам США певною мірою 

відповідає підтримання в АТР сталої напруги, що виправдовувала б 

американську військову присутність у Республіці Корея та Японії, тоді як КНР 

зацікавлена у зворотному: збереженні в регіоні миру й стабільності, повній 

нормалізації відносин між двома корейськими державами. Але й припущення З. 

Бжезинського, ніби КНР „вірогідно буде виступати за збереження 

північнокорейського режиму” [10, c. 198] не виправдалося. 

     Звичайно, присутність в оточенні Дж. Буша-молодшого впливових 

„теоконів” і „неоконів” (частина з них, щоправда, втратила вплив, а дехто й 



 

 

посади під час його другого президентського терміну) зумовила в 

американській політиці щодо КНР дуалістичний підхід за відсутності відвертої 

воєнно-політичної конфронтації. В поєднанні стратегічного співробітництва й 

суперництва (як економічного, так і військово-політичного), що, швидше 

всього, визначатимуть характер взаємин Сполучених Штатів з КНР у 

довгостроковому плані, акцент був зміщений у бік стратегічного суперництва. 

Такий двоїстий підхід до Китаю досить чітко відображений у двох Стратегіях 

національної безпеки США (СНБ), затверджених Дж. Бушем-молодшим. 

     У СНБ-2002 в розділі „Вироблення порядку денного для спільних дій з 

іншими основними центрами сили в світі” в частині тексту, присвяченій Китаю 

(що йшов услід за Росією), відзначалося, ніби для Сполучених Штатів 

„відносини з Китаєм є важливою частиною стратегії створення стабільного, 

мирного й процвітаючого Азійсько-Тихоокеанського регіону”. Далі США 

вітали „виникнення сильного, мирного і процвітаючого Китаю”, особливо 

наголошуючи на тому, що „демократичний розвиток країни має вирішальне 

значення для її майбутнього”. 

     Водночас у Стратегії висловлювалася стурбованість тим, що „після чверті 

століття з дня звільнення від гірших рис комуністичного спадку китайські 

лідери все ще не приступили до ухвалення рішень із фундаментальних питань, 

що мають визначити характер китайської держави”. Тут же окремо 

підкреслювалося, що, „маючи на меті володіння сучасними військовими 

можливостями, які загрожують його сусідам з АТР, Китай іде застарілим 

шляхом, що, в кінцевому підсумку, затримає здійснення його власної цілі – 

досягнення національної величі”. Поряд із визнанням існування сфер, де 

глибокі розбіжності розділяли Сполучені Штати й Китай, в СНБ-2002 

стверджувалося, що США мають на меті встановлення „конструктивних 

відносин із Китаєм, що змінюється” [278]. 

     У версії Стратегії національної безпеки США, підписаній у березні 2006 р., 

Китаю також було надано значної уваги. В розділі „Східна Азія”, котрий 



 

 

починається з характеристики цього регіону як такого, що має „величезні 

можливості й тертя, що затягнулися”, наголошувалося, що Сполучені Штати – 

тихоокеанська держава з великими інтересами в Східній і Південно-Східній 

Азії. Це було відповіддю на критику того, ніби США занадто захопились 

іншими регіональними й глобальними проблемами. А в частині розділу, що 

стосується Китаю, знову стверджувалося, ніби трансформація КНР іще далека 

від завершення (тобто вектор її політичного розвитку все ще незрозумілий).  

     Водночас тут же повторювалася теза, вперше сформульована колишнім 

спеціальним торговельним представником США у Пекіні Р.Зелліком у його 

основоположній промові (більшість її положень увійшли до оцінки Китаю в 

СНБ-2006) про американсько-китайські відносини, яку він виголосив уже на 

посаді першого заступника держсекретаря перед Національним комітетом із 

взаємин із КНР у вересні 2005 р. Ця теза полягає в тому, що оскільки Китай 

стає глобальним гравцем, він повинен діяти як відповідальний учасник світової 

системи, виконуючи свої зобов’язання й співпрацюючи разом із Сполученими 

Штатами й іншими членами світової системи, аби забезпечити її успішний 

розвиток. Причому Р.Зеллік наголосив, що для США і всього світу істотним є 

питання: яким чином Китай використовуватиме свій вплив у майбутньому? 

„Для того, щоб відповісти на це питання, - пояснював дипломат, - настав час 

піти далі нашої політики відкритих дверей для участі Китаю в міжнародній 

системі. Нам необхідно закликати Китай стати відповідальним учасником цієї 

системи” [308]. 

     Оцінюючи економічні успіхи КНР та її потенціал, називаючи сфери 

співробітництва (боротьба з міжнародним тероризмом, поширенням зброї 

масового враження, енергетична безпека), СНБ-2006 знову закликала Китай 

розвиватися шляхом демократії й більшої відкритості країни для світу, а також 

акцентувала увагу на тому, що „лідери Китаю мають усвідомити”: вони не 

можуть іти мирним шляхом розвитку, водночас зберігаючи підходи старого 

мислення, а саме – продовжувати збільшення військового потенціалу 



 

 

нетранспарентним шляхом; розширювати торгівлю, але діючи таким чином, 

щоб замикати лише на собі джерела енергії на всій планеті; намагатись знайти 

прямі підходи до ринків замість того, щоб відкривати їх; підтримувати багаті на 

ресурси країни, не звертаючи уваги на внутрішню політику їхніх режимів 

(тобто відсутність демократії) чи їхню неправильну поведінку на світовій арені. 

Наприкінці вказаного розділу СНБ-2006 зазначалося, що стратегія Сполучених 

Штатів спрямована на „заохочення Китаю зробити правильний стратегічний 

вибір для його населення” і водночас на те, щоб „бути застрахованими від 

інших можливостей” [277]. 

     Отже, незважаючи на реальні й декларовані відмінності в підходах 

Сполучених Штатів до КНР за адміністрацій В.Клінтона й Дж.В. Буша, в них 

простежується й очевидна наступність. Головне завдання американської влади 

на китайському напрямку, що окреслилося за двох термінів президентства 

Дж.В.Буша, звелося до реалізації ідеї „стримування КНР через інтеграцію”. З 

одного боку, офіційний Вашингтон надавав особливого значення залученню 

Китаю до тісних торговельно-економічних і фінансових відносин зі США, щоб 

поступово привчити Пекін грати „за американськими правилами”. А з іншого 

боку, США проводили стосовно КНР політику превентивного силового 

стримування, оскільки на думку Білого Дому, саме від Китаю як від 

регіональної наддержави може виходити потенційна загроза інтересам США як 

глобальної наддержави. 

     Власті США були (й залишилися) зацікавлені в тому, щоб китайське 

керівництво здійснювало зважений і відповідальний міжнародний курс на 

регіональному й глобальному рівнях, не перешкоджаючи США зміцнювати 

свої домінуючі позиції в світі, відмовилося б від загрози застосування сили 

(особливо щодо Тайваню) й від сприяння поширенню ракетних технологій та 

зброї масового враження (особливо в країни „вісі зла”), забезпечило б 

транспарентність національних військових програм і допустило б на 

внутрішній китайський ринок американські інвестиції й продукцію (у 2013 р. 



 

 

позитивне сальдо зовнішньої торгівлі КНР склало $ 260 млрд., переважно за 

рахунок США [147]). 

     В економічній сфері Білий Дім, послідовно дотримуючись стратегії 

„залучення”, виходив з того, що укладення торговельної угоди з Китаєм та його 

вступ до СОТ відповідали національним інтересам США, а також вимогам 

світової торговельної системи, оскільки неминуче вели до радикального 

відкриття китайської економіки, а, відтак, до енергійнішого проведення 

глибоких ринкових реформ, лібераілзації й трансформації політичної системи 

сучасного Китаю. Такий підхід США, на погляд дисертанта, свідчить, що 

реальні економічні інтереси, обумовлені глибокою прив’язкою американського 

бізнесу до китайського ринку, врешті-решт переважує політичні й ідеологічні 

антипатії. 

     Але поряд із об’єктивною зацікавленістю США у співробітництві з КНР для 

вирішення власних регіональних (передусім щодо використання „китайського 

чинника” для заморожування ракетно-ядерних програм КНДР та Ірану й 

мирного об’єднання Корейського півострова) та глобальних задач офіційний 

Вашингтон підтримував інтерес до проведення політики стратегічного 

стримування Китаю. Така позиція в основі своїй враховувала досить поширену 

в істеблішменті США думку про те, що будь-яке китайське керівництво в 

минулому, сучасному й майбутньому „здатне сприймати лише мову сили”. 

     Принципові розбіжності між США і Китаєм за президентства Дж. Буша-

молодшого стали настільки великими, що країни не діставали вигоди від 

підтримання стабільних і стратегічно важливих відносин одна з одною, 

ігноруючи ці розходження. Приміром, офіційний Пекін не сприймав (і не 

сприймає) американську політику нав’язування світовому співтовариству 

монополярного устрою, він не погоджувався із силовими акціями США в 

Сербії, Афганістані й Іраку. Несхвально Китай поставився й до курсу Білого 

дому на повалення тоталітарного режиму в КНДР і заміни його 

проамериканським. Американських політиків тривожило й те, що під приводом 



 

 

гарантування безпеки поставок нафти до КНР із країн Близького Сходу й 

Тропічної та Південної Африки (дефіцит споживання нафти в Китаї в 2013 р. 

складав 57 % від потреб [148]), офіційний Пекін дедалі частіше почав заявляти 

про необхідність зміцнювати національні ВМС з тим, щоб забезпечити надійну 

охорону морських комунікацій в Індійському океані й Малаккській протоці. 

Адже в тих же районах дислоковані й американські ВМС (причому на постійній 

основі), що брали участь в збройних операціях в Афганістані й Іраку. Боляче 

реагували США й на заяви китайських військових про відмову від політики 

„незастосування першими ядерної зброї” (хоча відповідні положення Концепції 

національної безпеки Російської Федерації від 10 січня 2000 р. [66] не 

викликали заперечень ані з боку адміністрації В.Клінтона, ані Дж.В. Буша). 

     Глобальна валютно-фінансова криза 2008-2009 рр. спричинила необхідність 

оптимізації витрат державного бюджету США і перегляду адміністрацією Б. 

Обами китайського вектора східноазійської політики. Вже 12 січня 2009 р., під 

час відвідин З.Бжезинським Пекіна з нагоди 30-річчя встановлення 

американсько-китайських дипломатичних відносин, було оприлюднено ідею 

створення „великої двійки” (G2) США і КНР для спільного вирішення 

ключових питань світової політики – ізраїльсько-палестинського конфлікту та 

іранської й північнокорейської ракетно-ядерних програм, примирення Індії й 

Пакистану та нормалізації становища в Іраку й Афганістані, глобального 

потепління й реформування ООН [139]. 

     Проголосивши спільно з Головою КНР Ху Цзіньтао 1 квітня того ж року, під 

час лондонського саміту G20, „Американсько-китайський стратегічний і 

економічний діалог”, Президент США Б.Обама в ході свого офіційного візиту 

до КНР 15-18 листопада 2009 р. запропонував партнерам концепцію 

„стратегічного запевнення”. Оскільки американська сторона не акцентувала 

увагу на властивих обом державам суперечностях, чимало аналітиків зійшлися 

на думці, що офіційний Пекін погодиться на умовах США „співволодіти 

світом” через неформальний альянс „великої двійки” [264]. 



 

 

     Однак план „стратегічного запевнення” не спрацював: керівництво КНР не 

відреагувало на американську заманливу пропозицію, реально зваживши наявні 

власні геополітичні, геоекономічні й військові можливості, але це не стало на 

заваді розвитку відносин між США та КНР, оскільки обидві держави 

залишаються безпосередньо першорядними стратегічними партнерами одна 

одної. Безсумнівним здобутком підходу Б.Обами стала інтенсифікація взаємних 

візитів; функціонування модернізованого „Стратегічного і економічного 

діалогу” між Китаєм і США на вищому рівні задля обговорення широкого кола 

питань регіональної і глобальної безпеки та економічних розбіжностей; 

винесення в центр уваги двостороннього співробітництва питань регулювання 

торговельних відносин, нерозповсюдження ядерної зброї та зміни клімату. 

Також відбулася трансформація в бік пом’якшення особистої позиції 

Президента США щодо військового нарощування Китаю, антиурядових 

протестів у Тибеті та заниженого курсу юаня. З іншого боку, США не 

збираються відмовлятися від поставок зброї Тайбею: у січні 2010 р. Білий Дім 

запропонував їх вартістю в $ 6,4 млрд., у відповідь на що уряд КНР загрожував 

санкціями проти відповідних американських компаній і припиненням 

співробітництва зі США з певних регіональних і міжнародних питань [146]. 

     Поряд з інтенсифікацією зв’язків на державному рівні, що розвивалися в 

руслі американської політики стримування й залучення КНР, з’явилися й нові 

нюанси. Національна військова стратегія США 2011 р. продемонструвала 

серйозне занепокоєння зростаючою здатністю КНР обмежити присутність 

США в західній частині Тихого океану з одночасним нарощуванням 

китайських можливостей і в космосі та в кіберпросторі [276]. А в 

опублікованому 5 січня 2012 р. міністерством оборони США концептуальному 

документі - „Підтримка глобального лідерства США: пріоритети для XXI 

століття”, що багатьма експертами був оцінений як нова військова стратегія 

адміністрації Б. Обами, передбачається переорієнтація бюджетних ресурсів на 

АТР. 



 

 

     Відносини з Китаєм знову розглядаються крізь призму політики 

стратегічного суперництва. Якщо в Національній оборонній стратегії 2008 р. 

йшлося про намір розвивати з офіційним Пекіном контакти по лінії міністерств 

оборони [225], то в новому коригуючому документі наголошується, що поряд із 

продовженням діалогу з КНР, США зроблять все необхідне, аби забезпечити 

собі доступ до власної військової інфраструктури в АТР і зберегти можливості 

для безперешкодного виконання місій у рамках військових зобов’язань перед 

союзниками. „Підтримка глобального лідерства” недвозначно визначає Китай 

як державу, здатну створити численні загрози військовій безпеці США та їхніх 

союзників [266]. 

     Таким чином, нова військова доктрина адмністрації Б. Обами, з одного боку, 

зорієнтована на приведення військової стратегії Вашингтона у відповідність із 

сучасними геополітичними реаліями та фінансово-економічними 

можливостями США, оскільки передбачає зменшення чисельності збройних 

сил при одночасній концентрації ресурсів на розвитку супутників і безпілотних 

літаків, а з іншого – націлена на розвиток американського військово-

стратегічного потенціалу з метою жорсткого суперництва з іншими світовими 

центрами сили, одним із яких є КНР. 

     Водночас динаміка американсько-китайських відносин свідчить про взаємні 

пошуки можливих моделей посилення військово-політичної опори 

співробітництва, що має мінімізувати рівень стратегічного опонування США і 

КНР. Коли 13-17 лютого 2012 р. на запрошення Віце-президента США Дж. 

Байдена в США з офіційним візитом перебував тоді ще заступник Голови КНР 

Сі Цзіньпін (візит був приурочений до 40-ї річниці відвідин Президентом США 

Р. Ніксоном КНР і опублікування Шанхайського комюніке), представниками 

оборонного відомства США була зроблена пропозиція щодо поглиблення 

американсько-китайських зв’язків у військовій сфері [170]. 

     А офіційний візит міністра оборони КНР Лян Гуанлі 4-10 травня 2012 р. до 

США став ілюстрацією пошуку обома сторонами точок опори у військово-



 

 

політичному середовищі. В цілому заяви американської сторони, протягом 

першого за дев’ять років візиту керівника оборонного відомства Китаю до 

США, містили виразні сигнали щодо зацікавленості офіційного Вашингтона в 

формуванні якісно нового рівня американсько-китайських військово-

політичних зв’язків й стратегічної значимості Східної Азії з погляду нових 

зовнішньополітичних настанов США доктринального характеру [233]. 

     На думку Г. Кіссінджера, на порядку денному перед офіційними 

Вашингтоном і Пекіном постала необхідність прийняття ключових рішень: 

„Рухатися до реального співробітництва або скотитися до нової версії старих 

моделей міжнародного суперництва. Обидві країни використовують риторику 

партнерства. Вони навіть створили для цього форум високого рівня - 

Стратегічний та економічний діалог, який проводиться двічі на рік. Він 

виявився продуктивним при вирішенні актуальних питань, однак шлях до 

реалізації основного завдання зі створення дійсно глобального економічного і 

політичного порядку тільки розпочато” [211, p. 86]. 

     Дійсно, компаративний аналіз перебігу американсько-китайських офіційних 

контактів за президентства Б.Обами приводить до висновку, що насправді 

Білий Дім не знає, як протистояти зростаючій геополітичній силі Китаю. У 

Вашингтоні перманентно виникають побоювання, що прагматичні „четверте” 

(Ху Цзіньтао) й „п’яте” (Сі Цзіньпін) покоління керівництва КНР сприймають 

„стратегічне запевнення” Б.Обами як певну слабкість і поступку з боку США, 

вважаючи, що настав час для більш активного відстоювання національних 

інтересів.  

     Перед США постало досить складне завдання: реалізувати таку стратегічну 

лінію щодо КНР, яка б, з одного боку, сприяла збереженню американського 

глобального лідерства і провідних позицій у світі, а з іншого – вміло 

пристосовувала „китайський чинник” на користь власних інтересів. Сьогодні 

керівництво КНР безперечно виходить із суто реалістичних та прагматичних 

міркувань, і тому вимушене рахуватися з глобальним домінуванням США доти, 



 

 

доки останні демонструють готовність і – головне – спроможність домінувати. 

Проте це зовсім не означає неминучості нового витка конфронтації Китаю зі 

Сполученими Штатами.  

     В цій ситуації для США найбільш ефективним виглядає застосування до 

Китаю комплексного підходу, що поєднує стратегію „конгейджменту” 

(стримування + залучення) і „стратегічне запевнення”, аби зберегти і 

подовжити американське глобальне лідерство. Компонент стримування може 

проявлятися у вигляді: а) збереження військової переваги Америки в АТР для 

постійного нагадування Китаю про збереження статус-кво і балансу сил в 

регіоні; б) продовження надання допомоги Тайваню для зміцнення його 

обороноздатності; в) проведення невійськових заходів з розповсюдження 

„м’якої сили” в Східній Азії; г) зміцнення військово-політичного союзу з 

Японією й стратегічного партнерства з Індією як контрбалансира щодо Китаю, 

а також для можливого тиску на Пакистан і М’янму; д) контролю над шляхами 

постачання до КНР енергоресурсів [264]. 

      Компонент залучення, на думку дисертантки, передбачає: а) взаємодію з 

Китаєм у боротьбі з тероризмом, злочинністю, „неспроможними режимами”, 

бідністю, глобальним потеплінням, виснаженням ресурсів тощо; б) спільне 

подолання наслідків глобальної валютно-фінансової кризи; в) більшу прив’язку 

китайських інтересів до міжнародного бізнесу. Компонент запевнення полягає 

в тому, щоб: а) вітати „піднесення” Китаю в обмін на його підтримку з 

широкого спектра глобальних і регіональних проблем; б) не здійснювати тиск 

на Китай як на найбільшого порушника прав людини; в) перенести акцент з 

ревальвації юаня на питання надійності американських цінних паперів; г) 

визнати неможливість примусової „демократизації” Китаю шляхом 

зовнішнього тиску. 

     Обидві держави мають переслідувати свої внутрішні імперативи, 

співпрацюючи там, де це можливо, і пристосовуючи свої відносини таким 



 

 

чином, щоб звести конфлікт до мінімуму. А США корисно взяти до уваги той 

постулат, що „тільки Китай здатний стримувати Китай”. 

     Таким чином, у постбіполярний період (як і в найближчій перспективі) 

амеркансько-китайські відносини балансували й балансуватимуть між двома 

курсами: на „стримування” та „залучення”. Протягом президентства Дж. Буша-

старшого зростання економічного й міжнародно-політичного впливу КНР як на 

регіональному, так і глобальному рівні спричинило пожвавлення дискусій з 

питань формування зовнішньополітичної стратегії США щодо Китаю. Але 

практичні дії президентської адміністрації засвідчили, що чіткої й послідовної 

стратегії так і не було розроблено. США були вкрай занепокоєні тим, що Китай 

надавав технології подвійного призначення Лівану, Пакистану та Сирії і 

здійснював ядерні випробовування, проте водночас Білим Домом 

пропонувалось продовжити для КНР статус найбільшого сприяння у торгівлі 

     Адміністрація В. Клінтона протягом першого терміну його президентства 

зробила спробу дипломатичного наступу на Китай, використовуючи економічні 

важелі тиску. Метою цієї кампанії була трансформація політичної системи КНР 

в бік ліберальної демократії й отримання широкого доступу до фактично 

безмежного китайського ринку. Але східноазійські союзники Білого Дому, 

виходячи з власних національних міжнародно-політичних і економічних 

інтересів, не були зацікавлені в продовженні політики „стримування” КНР, до 

того жорсткий курс США міг призвести до небажаного загострення 

Тайванської проблеми. Тому в під час другого президентства В. Клінтона було 

ініційоване „конструктивне залучення” КНР до активної участі у вирішенні 

конфліктогенних питань міжнародного розвитку; це вважалося проміжним 

варіантом між „стримуванням” і „умиротворенням” та сприяло налагодженню 

системи взаємних компромісів і поступок між США і КНР. Економічні ж кроки 

адміністрації В.Клінтона зводилися до „залучення” КНР в інституційні 

структури світової економіки шляхом форсування його прийому до СОТ для 

перетворення на „нормального” учасника глобальної економічної інтеграції. 



 

 

     З приходом у Білий Дім Дж. Буша-молодшого, не дивлячись на офіційні 

запевнення в партнерстві з КНР у боротьбі проти нових загроз міжнародній 

безпеці, на ділі впроваджувалось „стратегічне оточення” Китаю, справедливо 

розцінене керівництвом останнього як стратегія агресії. Тому під час другого 

терміну президентства Дж. Буша-молодшого відбулася трансформація даного 

підходу в стратегію „відповідального акціонера”, що видавалася більш 

миролюбною. Вона пропонувала „добровільно-примусове” залучення КНР в 

існуючу постбіполярну систему міжнародних відносин у якості „утримувача 

акцій”, чиї інтереси пов’язані з міжнародним бізнесом. Однак реалізація цієї 

стратегії суперечила прагненню офіційного Пекіна зберігати відносну „свободу 

рук” у рамках як двостороннього, так і багатостороннього співробітництва.  

     Вибух світової валютно-фінансової кризи сприяв усвідомленню 

істеблішментом США недоліків східноазійської політики Дж. Буша-

молодшого, тому за президентства Б. Обами було окреслено більш лояльний 

підхід до КНР, хоча і в рамках второваного шляху попередньої адміністрації. 

Цей підхід отримав найменування „стратегічного запевнення” й поставив у 

центр відносин вже не проблеми плюралістичної демократії, дотримання прав 

людини чи навіть військової модернізації КНР, а передусім торговельні й 

безпекові питання. Тому всіляко підкреслюється взаємозалежність економік та 

прагнення Білого Дому вбачати в офіційному Пекіні партнера в обмін на 

спільну боротьбу з кризою й урегулювання глобальних проблем. Натомість 

зростаюча військова могутність КНР визнається, але порівняно з оборонними 

витратами самих США на даний момент не розглядається як загроза їхньому 

глобальному домінуванню. 

     Таким чином, зміцнюючи свої військово-політичні союзи з Японією, 

Південною Кореєю й Тайванем, адміністрації В.Клінтона, Дж.Буша-молодшого 

й Б.Обами намагалися продемонструвати офіційному Пекіну, що його претензії 

на регіональне лідерство неодмінно стикатимуться з жорсткою протидією 

Білого Дому. За своїми фінансово-економічними й торговельними здобутками 



 

 

КНР наблизилася до позиції, з якої вона може претендувати на вищий 

міжнародний статус. Часом це ототожнюється з „китайським викликом”, але 

наявність такого виклику, на переконання дисертантки, ще не означає здатності 

КНР претендувати на глобальне лідерство, а офіційний Пекін таких претензій 

жодним чином не декларував. З огляду на наявність колосальних внутрішніх 

соціально-економічних і національних проблем, Китай, насамперед, має 

зосередитися на їхньому розв’язанні, а вже потім вдаватися до стратегічних 

маневрів на світовій арені. 

     На нашу думку, малоймовірним є й сценарій розвитку ситуації за прикладом 

протистояння між США та СРСР, що розробляється деякими американськими 

та російськими експертами. Для офіційного Пекіна, як і для Вашингтона, 

вигідні цивілізовані й збалансовані взаємини, тому, оскільки КНР іще не скоро 

стане державою, яка могла б створити значну стратегічну загрозу для США, але 

вже сьогодні посідає істотні позиції в американській економіці, сторони 

віддаватимуть перевагу партнерству, за якого вони зможуть не лише 

вирішувати питання двосторонніх відносин, а й стабілізуюче впливати на 

міжнародно-політичну ситуацію в Східній Азії. Усвідомлення 

взаємозалежності паралельних інтересів двох держав щодо будь-яких проблем 

глобального характеру змушують США і КНР до пошуку взаємоприйнятних, 

іноді досить болючих для національних владних еліт, але раціонально 

неминучих компромісів. 

     КНР завдяки власній геополітичній вазі, зростаючій військовій могутності, 

міжнародно-політичному статусові й соціально-економічній привабливості для 

більшості країн, що розвиваються, перетворюється в чинник стримування 

силових тенденцій у східноазійській і глобальній політиці США. Саме 

відносини в підсистемі США – КНР, де країни взаємно виступають 

перешкодою для досягнення своїх стратегічних цілей та забезпечення 

національних інтересів у Східній Азії, можуть стати моделлю для становлення 



 

 

стратегічної рівноваги й геополітичної стабільності в системі міжнародних 

відносин в АТР. 

 

 

 

3.2. „Тайванський чинник” у американсько-китайських відносинах 

 

     Вагомого й надзвичайно гострого характеру в східноазійській політиці США 

постбіполярної доби набув „тайванський чинник”, з огляду на його чималу 

значимість в американській стратегії стримування КНР як військово-

політичного конкурента й суперника в регіоні. Чільне місце Тайванської 

проблеми в геополітичній орбіті США пояснюється реалізацією офіційним 

Вашингтоном низки глобальних і регіональних настанов.  

     Насамперед, йдеться про нейтралізацію посилення економічного та 

військово-промислового потенціалу КНР, яка за підсумками 2014 р. вийшла на 

перше місце в світі за вартістю ВВП за ПКС. Тому одне з головних завдань 

офіційного Вашингтона в політиці стримування КНР полягає в тому, щоб 

завадити державно-політичному возз’єднанню промислово й технологічно 

надрозвиненого острова з материковим Китаєм. Навіть зазнавши чималих втрат 

від світової валютно-фінансової кризи 2008-2010 рр., 23-мільйонний Тайвань 

утримався в першій двадцятці світу за макроекономічними показниками: $ 

926,4 млрд. ВВП за ПКС (20-те місце), $ 305,8 млрд. вартості експорту (19-те 

місце) і $ 414,5 млрд. золотовалютного резерву (6-те місце) в 2013 р. [287]. 

     По-друге, зміцнюючи військові контакти із Тайванем, офіційний Білий Дім 

має й надалі перешкоджати КНР у застосуванні нею сили для приєднання 

острова. Для Сполучених Штатів головним є принципове недопущення 

збройного китайсько-тайванського конфлікту, оскільки перемога НВАК над 

островом стала б неминучою, виходячи суто з невідповідності військового й 

ресурсного потенціалів супротивників. З погляду офіційного Вашингтона, 



 

 

державно-політичне керівництво КНР має добре зважити на ті втрати, які 

спричинить використання сили проти „бунтівної провінції”. Більше того, США 

абсолютно незацікавлені в гіпотетичному глобальному військовому 

протистоянні з КНР на боці Тайваню.  

     На думку дисертантки, в національних інтересах США є збереження „статус-

кво”, тобто стратегічної стабільності в Тайванській протоці, а також 

перманентне балансування сторін у відносинах на грані конфлікту, однак без 

переростання китайсько-тайванських взаємин у збройне зіткнення. Білий Дім 

схильний до підтримання дозованої напруженості у відносинах між материком і 

островом, зміцнення між ними взаємної недовіри, щоб поглибити побоювання 

офіційного Пекіна в можливості підключення до його ймовірного конфлікту із 

Тайбеєм - Сполучених Штатів і Японії.  

     Водночас США будь-яким чином мають утриматися від спроб спровокувати 

КНР на застосування сили в разі проголошення владою Тайваню незалежності 

від материкового Китаю. Інакше офіційний Вашингтон буде змушений або 

втрутитися в конфлікт, або вивести свої збройні сили зі Східної Азії, щоб 

уникнути такого втручання. Міжнародно-правові прецеденти з однобічним 

проголошенням 17 лютого 2008 р. незалежності Республіки Косово від Сербії 

та юридичним визнанням у серпні-вересні того ж року Росією й Нікарагуа 

незалежності Абхазії й Південної Осетії від Грузії, подальше визнання де-юре 

їхньої міжнародної правосуб’єктності іншими членами ООН переконливо 

засвідчили про те, що за наявності політичної волі влада Тайваню могла б легко 

повторити цей досвід. 

     До того ж успішне пропагування гасла „боротьби зі світовим тероризмом” і 

отримання згоди офіційного Пекіна на співпрацю в ній дозволили Білому Дому 

з часом добитися від керівництва КНР запевнень не протидіяти приходу до 

влади на острові радикальних прибічників його незалежності (приміром, другій 

перемозі на президентських виборах 2004 р. лідера Демократичної 

прогресивної партії Тайваню – Чень Шуйбяня). На 1 січня 2015 р. державний 



 

 

суверенітет „Китайської Республіки” на Тайвані визнавала 21 держава-член 

ООН (переважно в Латинській Америці й Карибському басейні) та Ватикан [4], 

в 2004, 2007 і 2008 рр. офіційний Тайбей подавав заявки на вступ до ООН під 

назвою „Тайвань”, а не „Китайська Республіка Тайвань” як раніше. 

     Але 14 березня 2005 р. Всекитайські збори народних представників КНР 

ухвалили закон про збереження територіальної цілісності країни, що 

зобов’язував офіційний Пекін вжити силових заходів у разі проголошення 

незалежності Тайваню. А невдалі, із соціально-економічного погляду, підсумки 

правління Демократичної прогресивної партії Тайваню в 2000-2008 рр. 

призвели до її глибокої кризи, дискредитації „самостійницьких” гасел 

демократів і повернення до влади націоналістів із партії Гоміндан.  

     Переможець президентських виборів 22 березня 2008 р. і 14 січня 2012 р. – 

лідер Гоміндану Ма Інцзю неодноразово наголошував на поліпшенні відносин 

із КНР і поверненні до конструктивного діалогу з офіційним Пекіном 

(встановлення прямого регулярного повітряного й морського сполучення, 

фінансово-економічне співробітництво, зниження митних тарифів та ін.) на 

засадах т. зв. „консенсусу 1992”. Цей політичний термін з’явився внаслідок 

зустрічі представників КНР і острівного режиму й передбачає визнання обома 

сторонами єдності та єдиного Китаю („Китай і Тайвань – не окремі держави”), 

хоча під „єдиним Китаєм” кожна із сторін має на увазі власну інтерпретацію. 

Але відмінності в інтерпретації влади – „Китайська Народна Республіка” чи 

„Китайська Республіка” – не є перешкодою для діалогу [38]. 

     Однак таке посилення націоналістичних настроїв у державно-політичних і 

громадських колах Тайваню на користь мирного возз’єднання острова з КНР, 

безумовно, ускладнює Сполученим Штатам реалізацію політики стримування 

офіційного Пекіна. Ще в період тимчасової розрядки міжнародної 

напруженості в 1970-х рр. США здійснили важливий і принциповий перехід до 

дипломатичного визнання КНР, зберігаючи дистанцію від Тайваню в офіційних 

відносинах. Тоді ж Білий Дім чітко окреслив свій курс як щодо офіційного 



 

 

Пекіна, так і стосовно Тайбея: формальне підтримання партнерських взаємин із 

КНР, зберігаючи при цьому неофіційні зв’язки з Тайванем для того, аби 

постачати на острів сучасні озброєння й нарощувати його силовий потенціал 

опору на пекінському напрямі для стримування КНР. 

     Саме так на завершальному етапі холодної війни власті США уявляли 

власний внесок у „мирне врегулювання конфлікту в Тайванській протоці”. При 

цьому Сполучені Штати ніби-то водночас досягали двох цілей – забезпечували 

можливість стримувати КНР, посилюючи військовий потенціал Тайваню, і 

водночас стримували владу острова від проголошення незалежності від 

материкового Китаю. 

     Білому Домові передусім бажано постійно тримати офіційний Пекін у 

напрузі щодо бойових можливостей тайванських збройних сил, відволікати 

матеріально-фінансові ресурси уряду КНР від техніко-економічної модернізації 

країни, перемикаючи увагу на підготовку НВАК до можливого застосування 

сили з боку Тайваню. Більше того, офіційний Вашингтон зацікавлений 

виступити в якості посередника у переговорах між КНР і Тайванем з усіх 

спірних питань, спонукаючи китайські власті активніше залучати США до 

гальмування „самостійницьких” настроїв на острові й не допускати 

використання сили для набуття Тайбеєм незалежності де-юре. 

     Важливою особливістю використання Сполученими Штатами „тайванського 

чинника” в політиці стримування КНР є спроби офіційного Вашингтона не 

лише тримати в постійній напрузі пекінські власті, але й кожного разу вводити 

їх в оману щодо дійсних цілей США на китайському напрямку. Причому 

американські політики чітко усвідомлюють, що їхня позиція в тайванському 

питанні є для партійно-державного керівництва КНР визначальною, за якою 

офіційний Пекін судить про ставлення будь-якої іноземної держави до 

суверенного Китаю. 

     Окреслення Білим Домом важко прогнозованої політики у відносинах із 

Тайванем породжує у керівництва КНР відчуття невизначеності й додаткової 



 

 

знервованості стосовно дійсних намірів офіційного Вашингтона. Це полегшує 

Сполученим Штатам реалізацію такої політики щодо КНР: демонструючи в 

очах офіційного Пекіна показні розбіжності в правлячих колах США (зокрема, 

між законодавчою й виконавчою гілками влади) щодо взаємин із Тайванем, 

Білий Дім штучно підтримує ілюзію відданості політиці „одного Китаю” та 

демонструє готовність враховувати інтереси КНР в питанні незалежності 

Тайваню. 

     Ще адміністрація Президента США Р.Рейгана демонструвала готовність до 

поліпшення відносин із КНР на шкоду взаєминам із Тайванем. А Конгрес і 

Сенат США тоді не виявляли політичної активності на тайванському напрямку 

і не заважали главі держави проводити ту зовнішню політику стосовно 

Тайваню, яку виконавча влада вважала найбільш відповідною національним 

інтересам. Це було пов’язане з поворотом американської політики в бік 

поліпшення взаємин із КНР, тому Конгрес і адміністрація президента нерідко 

знаходили компроміси в питаннях політики на тайванському напрямі, й 

розбіжності між ними практично зникли. Американсько-китайські відносини 

тоді увійшли в стадію т. зв. „стратегічного партнерства” на антирадянській 

платформі, а взаємини між офіційними Пекіном і Тайбеєм успішно розвивалися 

в гуманітарній і економічній сферах. 

     Але в нових міжнародно-політичних умовах згортання глобального 

біполярного протистояння вже мало хто з американських політиків згадував 

про безпекові зобов’язання США, надані властям острова в рамках „Акту про 

відносини з Тайванем” 1979 р. [194]. Перемога в холодній війні над головним 

стратегічним супротивником – СРСР і без того відкривала перед Сполученими 

Штатами великі можливості в Східній Азії, в т. ч. й на китайському напрямку. 

Протягом 1983-1990 рр. „Акт про відносини з Тайванем” згадувався на сесіях 

Конгресу лише п’ять разів, причому тільки двічі це пов’язувалося з інтересами 

національної безпеки США й один раз – у зв’язку зі зверненням парламентарів 



 

 

до держсекретаря поінформувати Конгрес про хід виконання „Акту” [172, p. 

755]. 

     При обговоренні в Конгресі питань, які стосувалися відносин із Тайванем, 

американські законодавці швидко звели дискусії до приватних аспектів, таких 

як право Тайваню на членство в Азійському банку розвитку чи заклики до 

адміністрації Президента США Дж. Буша-старшого сприяти розвиткові 

торговельно-економічних зв’язків з островом та ін. Черговий поворот 

американського керівництва в тайванському питанні стався під час 

передвиборної президентської кампанії В.Клінтона в 1992 р., коли той гостро 

критикував політику свого попередника на китайському напрямку. 

     Після перемоги на виборах В.Клінтон зажадав від Конгресу звернути 

особливу увагу на контроль за дотриманням прав людини в КНР, а Конгрес, 

своєю чергою, закликав президентську адміністрацію активізувати політику 

зближення з Тайванем [219, p. 321]. Однак, за заявами про значні здобутки у 

встановленні повноцінних двосторонніх відносинах між США та КНР можна 

виокремити низку протиріч, властивих адміністрації Президента США 

В.Клінтона. Причому, в першу чергу, сторони мали різні підходи до вирішення 

Тайванської проблеми.  

     Відповідно до Шанхайського комюніке від 27 лютого 1972 р. та рішення про 

встановлення дипломатичних відносин між США та КНР від 15 грудня 1978 р., 

а також „Акту про відносини з Тайванем”, офіційний Вашингтон дотримувався 

принципу „одного Китаю”. Але водночас за гранично широкого його 

тлумачення, яке дозволяло зберігати тісні неформальні відносини з владою в 

Тайбеї, в т. ч. фактично гарантувати військову безпеку Тайваню. Білий Дім 

категорично заперечував використання сили при вирішенні проблеми 

державно-політичного возз’єднання острова з материком. Але КНР, у свою 

чергу, в принципі не відкидала можливості її застосування, хоча червоною 

лінією, яка стала б для офіційного Пекіна сигналом для використання сили, 

могла бути спроба офіційного Тайбею оголосити незалежність острова. 



 

 

     Водночас керівництво США уважно відстежувало особливості еволюції 

взаємин між КНР і Тайванем, не пропускаючи можливості використати 

міжкитайські суперечності задля зміцнення американських стратегічних 

позицій в Східній Азії. Тому офіційний Вашингтон був системно зацікавлений, 

щоб не допустити політичного зближення материкового Китаю з островом. Але 

вже в 1992 р. неофіційні представники КНР і Тайваню зустрілися в Сінгапурі, 

внаслідок чого й окреслився вищезгаданий „консенсус 1992”. 

     Незалежні спостерігачі розцінили ці переговори як позитивну ознаку 

подальшого розвитку прямого діалогу між офіційними Пекіном і Тайбеєм, 

однак саме такий варіант розвитку подій і не влаштовував американських 

політиків. У травні 1995 р. адміністрація В.Клінтона під потужним тиском 

Конгресу видала в’їздну візу на територію США (Гонолулу) президенту 

Тайваню – Лі Денхуею, ніби-то для „зустрічі зі своїми колишніми шкільними 

товаришами”, що мешкали в Сполучених Штатах. 

     Але цього було достатньо, щоб КНР відповіла на безумовну американську 

провокацію проведенням військових навчань на узбережжі Тайванської 

протоки й здійсненням низки пробних пусків тактичних ракет у напрямку 

острова. Так само офіційний Пекін відреагував на початку 1996 р. - напередодні 

перших демократичних президентських виборів на Тайвані, що могли посилити 

політичні позиції острівних прибічників незалежності. Як зазначалося вище, у 

відповідь на демонстрацію китайської військової могутності в згаданій протоці, 

США 11 березня відрядили туди два авіаносці – „Індепенденс” і „Німітц” , 

після чого офіційний Пекін заявив про припинення випробувальних запусків 

своїх ракет у напрямку Тайваню [269, p. 32-36]. 

     Своїми демонстративними діями Сполучені Штати успішно вирішували 

важливе геополітичне завдання – перешкоджали поліпшенню відносин між 

офіційними Пекіном і Тайбеєм. Небезпека силової конфронтації між КНР і 

Тайванем після американського втручання відступила, але міжкитайські 

взаємини більш, ніж на десятиліття були серйозно зіпсовані. Як вбачається, 



 

 

США використовували проблему державного статусу Тайваню для впливу на 

вирішення чутливих питань у двосторонніх відносинах із КНР, хоча й добре 

усвідомлювали історичну неминучість розв’язання Тайванської проблеми на 

засадах відомої формули Ден Сяопіна: „Одна країна, дві системи”.  

     Після військових маневрів НВАК на узбережжі Тайванської протоки 

адміністрація В.Клінтона черговий раз скорегувала свою політику стримування 

КНР, зробивши помітно жорсткішою її риторику. Виконавча влада Сполучених 

Штатів офіційно почала стверджувати, що загроза розв’язування конфлікту з 

КНР надалі буде розглядатися як вповні реальна, а не гіпотетична. До того ж 

Білий Дім виступив із гострою заявою, що розцінює події в Тайванській 

протоці в березні 1996 р. як такі, що безпосередньо торкаються „національних 

інтересів безпеки США” у Східній Азії. Так питання не обговорювалося з часу 

ухвалення в 1979 р. „Акту про відносини з Тайванем”. 

     Адміністрації президента США стало набагато простіше узгоджувати свої дії 

на тайванському напрямку із законодавцями, легше проводити через Сенат 

рішення про додаткові поставки озброєнь на острів з метою його самооборони. 

Щоправда, часом офіційний Вашингтон втрачав ініціативу на користь 

китайської сторони, й тоді зусилля Білого Дому з використання „тайванського 

чинника” виявлялись безрезультатними. 

     Так сталося в жовтні 1997 р., коли Голова КНР Цзян Цземінь раптово прибув 

до Сполучених Штатів з офіційним візитом і запросив В.Клінтона в червні 

наступного року відвідати Пекін. Під час зустрічі на вищому рівні лідерів США 

і КНР американський президент був вимушений заявити, що національним 

інтересам Сполучених Штатів більше відповідає прагнення дистанціюватися у 

своїх взаєминах із Тайванем. Саме тоді В.Клінтон офіційно задекларував 

вищезгадану готовність США слідувати політиці „трьох ні” у відносинах із 

Тайванем, що було підтримано китайським керівництвом. 

     Щоправда, згодом на слуханнях у Конгресі стосовно можливих змін 

східноазійської політики адміністрації президента США на тайванському 



 

 

напрямку, представники американського уряду наголосили, ніби В.Клінтона 

неправильно зрозуміли, оскільки він начебто не передбачав вносити жодних 

радикальних змін у взаємини з Тайванем, а його заяви в червні 1998 р. у Пекіні 

в ході офіційного візиту слід розглядати лише як один із можливих варіантів 

цієї політики. Разом із тим, позиція американського державно-політичного 

керівництва була так чи інакше позначена й засвідчила відсутність його 

зацікавленості в пом’якшенні антикитайської риторики. 

     Паралельно з активізацією підготовки в Конгресі до схвалення підписаної з 

КНР угоди про режим найбільшого сприяння в торгівлі (йшлося про сприяння 

вступові КНР до СОТ), адміністрація В.Клінтона пришвидшила роботу з 

просування оновленого „Акту про зміцнення безпеки Тайваню”, що був 

остаточно ухвалений 1 лютого 2000 р. Це, по суті, означало інтенсифікацію 

політики США щодо стримування Китаю, а прибічники успішного 

проходження документа в Конгресі розраховували на те, що він справить такий 

же заспокійливий вплив на пекінське керівництво, як і спрямування 

американських авіаносців у Тайванську протоку в 1996 р. На додаток, 

протайванські політики в Конгресі були рішуче налаштовані покласти край 

невизначеності в китайській політиці США [288]. 

     Варто зазначити, що дії виконавчої й законодавчої влади США на 

тайванському напрямку за президентства В.Клінтона виявилися доволі 

успішними в рамках політики стримування КНР. Офіційному Вашингтону 

доволі оперативно вдалося створити необхідну напругу у взаєминах між КНР і 

Тайванем, тим самим забезпечивши підстави для збереження американської 

військової присутності у Східній Азії та, по суті, спрацювати на зміцнення 

своїх регіональних позицій, збільшивши залежність як офіційного Пекіна, так і 

Тайбея від стосунків зі Сполученими Штатами. 

     Хоча зовнішньо законодавці й представники виконавчої влади США 

дотримуються у відносинах із Тайванем норм міжнародного права, на практиці 

вони обережно втручаються у справи суверенного Китаю, чинять прихований 



 

 

тиск на його державне керівництво. Офіційний Вашингтон створив юридичну 

платформу для поставок зброї на Тайвань і забезпечив політичну підтримку 

його влади на міжнародній арені. Президентська адміністрація спільно з 

Конгресом, працюючи пліч-о-пліч, створювали в лиці Тайваню потужний 

важіль силового тиску на КНР на її східних і південно-східних кордонах. За 

порівняно короткий час Білий Дім перетворив Тайвань на „непотоплюваний 

авіаносець Америки” біля берегів КНР, подібний до Японії за доби холодної 

війни. 

     Тому важливою особливістю використання „тайванського чинника” задля 

підвищення ефективності політики стримування КНР за адміністрацій 

В.Клінтона, Дж.В. Буша і Б. Обами залишалося підключення до цього процесу 

Пентагона. Ще в лютому 1999 р. Конгрес отримав дві доповіді військового 

відомства, в яких аналізувалися можливості використання Тайваню в 

американських стратегічних інтересах у Східній Азії. В одному документові 

аналізувалися перспективи протиракетної оборони острова [241], а в другому – 

баланс стратегічних сил у районі Тайванської протоки [168]. Головний 

висновок обох доповідей полягав у тому, що динамічне нарощування 

військових приготувань КНР і передусім розміщення тактичних балістичних 

ракет на східному узбережжі в напрямку на Тайвань швидко може 

перетворитися на серйозну загрозу безпеці острова й призвести до залучення 

США в потенційний конфлікт. 

     Тому по завершенні холодної війни Тайвань упевнено утримує перше місце 

серед азійських країн за обсягами закупівель американської зброї, набагато 

випереджаючи головних військово-політичних союзників США в АТР – 

Японію, Республіку Корея й Австралію. Причому Тайбей купує надзвичайно 

широку номенклатуру військової продукції Сполучених Штатів, включаючи 

сучасні системи ППО, есмінці, ракети класу „корабель – корабель”, танки і 

військові гелікоптери. Лише в квітні 2001 р. на Тайвань була відправлена 

крупна партія озброєнь вартістю в $ 5,7 млрд., у т. ч. чотири есмінця класу 



 

 

„Kidd”, вісім дизельних підводних човнів і дванадцять літаків-мисливців за 

підводними човнами Р-3С [173]. 

     Але активна діяльність Пентагона на тайванському напрямку завжди була й 

залишається обмеженою політико-дипломатичними, економічними й військово-

стратегічними міркуваннями. До того ж військове керівництво США змушене 

враховувати побажання як офіційного Пекіна, так і Тайбея. Приміром, 

тайванський режим розцінює стабільність американських збройних поставок як 

надійну ознаку готовності офіційного Вашингтона підтримувати його не лише 

військовим, але й політичним чином. Тому влада Тайваню всілякий раз із 

готовністю демонструє уряду КНР, насамперед, політичну значимість 

американсько-тайванського співробітництва, а вже потім – результати зв’язків 

у військовій сфері. 

     Сполучені Штати ж, натомість, завжди акцентують увагу на своїй співпраці 

з Тайванем на військовій ниві, підкреслюючи таким чином, що Білий Дім 

просто прагне підтримувати стратегічний баланс сил у Тайванській протоці. На 

думку авторки, офіційному Вашингтону важливо продемонструвати 

транспарентність постачань озброєнь на Тайвань, уникаючи при цьому будь-

яких звинувачень з боку китайського уряду в формуванні спрямованого проти 

КНР військового союзу з „бунтівною провінцією”. 

     Влада Сполучених Штатів прагне довести керівництву КНР свою 

незацікавленість у погіршенні американсько-китайських відносин, кожного 

разу підкреслюючи, що Білий Дім ретельно контролює поставки озброєнь на 

Тайвань як у кількісному, так і якісному вимірі. Адміністрації всіх президентів 

США постбіполярної доби – від Дж. Буша – старшого до Б. Обами навмисно 

демонструють суто „оборонний” характер військових зв’язків із Тайванем, 

виключаючи при цьому з переліку експортованої зброї такі, приміром, її 

наступальні види як ядерні підводні човни.  

     Сполучені Штати також виключають зі списків озброєнь, які постачаються 

на Тайвань, системи радарів раннього оповіщення, що можуть 



 

 

використовуватися в координації із системами ПРО ТВД США у Східній Азії. 

Таємні плани США включити Тайвань до регіональної системи ПРО ТВД 

завжди непокоїли офіційний Пекін внаслідок, перш за все, неминучої ескалації 

гонки озброєнь у субрегіоні, а також зміцнення військово-політичних зв’язків 

між Вашингтоном і Тайбеєм та, як наслідок, підвищення стимулів для влади 

Тайваню зберігати свою фактичну незалежність від КНР і гіпотетичного 

перетворення Японії в регіональну домінуючу державу Східної Азії, що, 

загалом, призвело б до зростання напруги в АТР. 

     Офіційний Пекін добре усвідомлює, що можливості НВАК завдати 

запобіжного ракетного удару по Тайваню в разі кризи в двосторонніх 

американсько-китайських відносинах можуть бути істотно послаблені шляхом 

успішного розгортання Сполученими Штатами та Японією ПРО ТВД. 

Особливого значення Китай надає компонентам морського базування цієї 

системи, оскільки ракетні установки на військових кораблях швидко 

переміщуються в просторі, тому ППО КНР буде нелегко виявити тактичні 

ракети противника та знищити їх [296, p. 230]. 

     Високомобільна система ПРО ТВД морського базування могла б надійно 

закрити ракетним щитом територію Тайваню, що не може не викликати 

стурбованість у партійно-державного керівництва КНР. Очевидно, що 

підключення Тайваню до системи ПРО ТВД стане викликом національній 

безпеці КНР, на які та має адекватно зреагувати. Крім того, приєднання 

Тайваню до системи ПРО ТВД обов’язково призведе до тісної координації 

влади острова з американською стороною навіть у мирний час, оскільки 

Тайвань не зможе ефективно брати участь у новій протиракетній системі в 

Східній Азії без найтіснішого оперативного співробітництва зі США у збиранні 

розвідувальної інформації щодо Китаю, а також без участі в системах контролю 

та управлінні складними радарами. Водночас, включення Тайваню до 

американської ПРО ТВД означатиме, що США розглядає зовнішню політику 

КНР у регіоні Східної Азії як загрозу власній глобальній безпеці. 



 

 

     Насправді ж, беручи до уваги ймовірно гостру негативну реакцію офіційного 

Пекіна, Білий Дім і Пентагон обмежують офіційні візити відомих 

американських військових діячів на острів. Обмеження стосуються навіть тих 

працівників військового відомства, що за службовими обов’язками мають 

супроводжувати військові вантажі на Тайвань, а полковникам армії й капітанам 

ВМС США взагалі заборонено відвідувати острів. Цивільні співробітники 

Пентагону, що мають високий службовий ранг, також не можуть бути 

відряджені на Тайвань, оскільки вони здатні володіти секретною інформацією 

про східноазійську політику США. 

     Сенс цих обмежень зводиться до того, що офіційний Вашингтон прагне 

розвіяти побоювання керівництва КНР, ніби обидва Акти про взаємини США з 

Тайванем є такими ж договорами безпеки, які Сполучені Штати мають із 

Японією й Республікою Корея. Офіційний Вашингтон зацікавлений 

продемонструвати Пекіну, що згадані американсько-тайванські документи 

лише регламентують двосторонні відносини. Пентагон може проводити спільні 

з тайванським військовим відомством семінари й навіть військові навчання, але 

водночас державне керівництво США має приховувати наявність міцних і 

довірчих відносин між військовиками двох країн. Адже згідно букві й смислу 

Актів 1979 і 2000 рр. Пентагон може лише сприяти зміцненню оборонних 

можливостей острова на випадок кризи в Тайванській протоці, але формально 

не має права координувати з офіційним Тайбеєм дії американських військових 

зі стримування КНР. 

     Та й криза в Тайванській протоці 1996 р. з’ясувала, що стратегічна 

ефективність розміщення в ній двох американських авіаносців, але водночас не 

підкріплена надійною системою координації дій із військовими на Тайвані, 

нездатна результативно спрацювати на стримування КНР у разі вибуху 

конфлікту. За визнанням тайванського високопосадовця, на острові не було 

навіть телефонного довідника для швидкого зв’язку з командуванням 

Тихоокеанського флоту ВМС США та його штаб-квартирою на Гаваях [169, p. 



 

 

630]. Та й оперативний зв’язок між підрозділами та частинами американської й 

тайванської армій, який міг підтримувати Американський інститут на Тайвані, 

теж залишав бажати кращого. 

     Для повноти аналізу особливостей використання „тайванського чинника” в 

американсько-китайських відносинах варто коротко зупинитися на ставленні 

офіційного Пекіна до цієї проблеми. На думку дисертантки, державно-

політична влада КНР, позірно гостро критикуючи Сполучені Штати за надання 

військової допомоги Тайваню, насправді ж вигідно використовує цей аргумент 

у своїй зовнішньополітичній пропаганді, залучаючи увагу світової 

громадськості до антикитайської й „гегемоністської” та „імперіалістичної” 

політики США в регіоні Східної Азії. Адже військове співробітництво 

офіційного Вашингтона з Тайбеєм не є предметом серйозної стурбованості 

уряду КНР, який твердо переконаний у тому, що рано чи пізно „бунтівна 

провінція” возз’єднається з материковим Китаєм, і вся отримана нею від 

Сполучених Штатів зброя та спорядження неминуче опиниться в руках НВАК, 

поповнивши її арсенал новітніми зразками продукції американського ВПК. 

     Насправді ж китайська влада стурбована, як їй здається, підготовкою США 

до участі у потенційному збройному конфлікті в Тайванській протоці на боці 

влади острова. До того ж у Пекіні „в штики” сприймають прагнення офіційного 

Вашингтона перешкодити возз’єднанню Тайваню з КНР, оскільки воно, мовляв, 

істотно послабило б домінуючі позиції Сполучених Штатів у Східній Азії та 

позбавило б їх важливого стратегічного плацдарму для стримування КНР, від 

чого Білий Дім навряд чи коли-небудь відмовиться. В пекінському керівництві 

переконані в тому, що й надалі США підтримуватимуть сепаратистські та 

„самостійницькі” настрої у Тайбеї й стимулюватимуть тайванську верхівку до 

ухвалення більш рішучих дій, що означатимуть готовність твердо відстоювати 

свою незалежність від КНР. 

     Серед наукової спільноти КНР також існує консенсус у розумінні того, що 

США і Тайвань рухаються до створення військового альянсу. Китайські 



 

 

міжнародники-політологи не виключають, що влада Сполучених Штатів у 

середньостроковій перспективі спробує застосувати силу для остаточного 

вирішення Тайванської проблеми [303]. Здавалося б, найефективніший спосіб 

для КНР спонукати офіційний Вашингтон скоротити поставки зброї на острів і 

припинити військові зв’язки між двома країнами полягає в тому, щоб Пекін 

також офіційно відмовився від використання сили для повернення Тайваню під 

суверенітет КНР. Але в китайському державно-політичному керівництві 

переважають прибічники рішучих дій на тайванському напрямку, які 

наполягають на зміцненні військового потенціалу КНР, що в підсумку має 

привести до вирішальної зміни існуючого статус-кво в Тайванській протоці на 

користь офіційного Пекіна. 

     Нервово реагуючи на постачання Тайваню в жовтні 2008 р. американського 

озброєння (в т. ч. більше 300 ракет для зенітно-ракетних комплексів РАС-3 і 30 

гелікоптерів AH-64D) на суму в $ 6,5 млрд., уряд КНР вдався до розірвання 

окремих військових контактів зі Сполученими Штатами. Зокрема, китайська 

влада повідомила офіційний Вашингтон про скасування запланованої раніше 

поїздки до США офіцерів НВАК високого рангу, відміну візитів американських 

військових кораблів до портів КНР і відкладення на невизначений термін 

переговорів про дотримання режиму нерозповсюдження ЗМВ у Східній Азії 

[206]. 

     Тому при визначенні й реалізації у майбутньому своєї політики стримування 

КНР з використанням „тайванського чинника” Білий Дім змушений 

враховувати низку обставин, які здатні помітно ускладнити проведення такого 

курсу. Передусім, влада США зважує ймовірність створення демілітаризованих 

зон по обидва боки Тайванської протоки, що, безумовно, підвищить рівень 

взаємної довіри у військовій області між КНР і Тайванем та знизить їхню 

зацікавленість у посередницьких послугах Сполучених Штатів. 

     Під час своїх других відвідин США у жовтні 2002 р. голова КНР Цзян 

Цземінь запропонував такий варіант нормалізації військово-політичного 



 

 

становища в Тайванській протоці: КНР відводить ракети малої дальності з 

узбережжя провінції Фуцзянь в обмін на відмову Сполучених Штатів постачати 

сучасні озброєння Тайваню. Але тоді президент США Дж. Буш-молодший іще 

не був готовий до принципової відповіді на таку неординарну пропозицію. Все 

ж дев’ятьма місяцями пізніше Білий Дім офіційно поінформував уряд КНР, що 

спершу той має обговорити таке питання з Тайбеєм. 

     По-друге, зміцнюючи військовий потенціал Тайваню, офіційний Вашингтон 

зрештою має брати до уваги зростаючий опір КНР, адже, посилюючи військові 

зв’язки з „бунтівним островом”, керівництво США стимулюватиме Пекін на 

розширення масштабів військового будівництва на тайванському напрямку. 

Уряд КНР болісно реагує на активізацію військового співробітництва між США 

і Тайванем, що здатна призвести до нарощування гонки озброєнь у Східній 

Азії. Водночас військові закупівлі в США лягають важким тягарем на 

острівний бюджет і руйнівним чином впливають на прогрес тайванської 

економіки й міжнародний імідж острова. 

     Таким чином, з невпинним перетворенням КНР на нову наддержаву в 

глобальній системі міжнародних відносин і регіональний полюс сили, тобто на 

головного стратегічного супротивника США, значення Тайваню для 

стримування материкового Китаю істотно зросло. Адміністрації всіх 

президентів США постбіполярної доби практично не реагували на вимоги 

китайської сторони щодо припинення збройних поставок на острів. 

Незважаючи на те, що державно-політична й економічна верхівка США 

загалом підтримує курс на зміцнення й поглиблення партнерських відносин із 

КНР, паралельний розвиток військових зв’язків із Тайванем користується 

підтримкою вагомої частини американської еліти. 

     Політику США щодо використання „тайванського чинника” для 

стримування КНР загалом можна визнати ефективною, оскільки збройного 

зіткнення в Тайванській протоці вдається уникнути, й обидві сторони віддають 

перевагу звертанню до Сполучених Штатів за посередництвом та сприянням у 



 

 

вирішенні важких і складних питань. Однак наростання націоналістичних 

настроїв як у КНР, так і на Тайвані має наслідком дилему, що постала перед 

державно-політичним керівництвом Сполучених Штатів: як утримати 

материковий Китай і Тайбей від застосування сили у двосторонніх взаєминах. 

     Незалежно від того, чи стануть США на бік Тайваню і втрутяться в його 

гіпотетичний конфлікт із КНР, захищаючи острівні інтереси, чи, напроти, 

відмовляться підтримати рух тайванських „самостійників” за державну 

незалежність і погодяться на гонконгівський варіант переходу острова під 

суверенітет материкового Китаю, можливості результативно використовувати 

„тайванський чинник” задля стримування КНР у керівництва Сполучених 

Штатів істотно звузяться. 

     Але у Білому Домі добре розуміють, що загострення китайсько-тайванських 

взаємин здатне серйозно ускладнити стратегічні американсько-китайські 

відносини. Тому, постачаючи американські озброєння на Тайвань, офіційний 

Вашингтон і надалі підштовхуватиме владу КНР до пошуку співпраці зі США 

задля стримування тайванського уряду від провокування конфлікту з Пекіном. 

Адже в кінцевому підсумку США зацікавлені в тому, щоб, використовуючи 

свої зв’язки з Тайванем, отримувати додаткові важелі тиску на керівництво 

КНР і використовувати їх при вирішенні власних зовнішньополітичних завдань, 

зокрема, для підтримки Китаєм вигідних Сполученим Штатам резолюцій у Раді 

Безпеки ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. Японія як головний стратегічний партнер США у Східній Азії 

 

     По завершенні холодної війни й біполярного протистояння відомий 

американський японіст, професор історії й міжнародних досліджень 

Вашингтонського Університету (Сіетл) К.Пайл дійшла висновку, що „японська 

дилема” для США ще не вирішена, оскільки Америка не відає, який шлях обере 

імперія в ХХІ ст., тобто рухатиметься офіційний Токіо пліч-о-пліч зі 

Сполученими Штатами, чи без них [239, p. 145]. Отже, можна продовжити 

думку вченого, з початком постбіполярної доби Японія вже не була 

„непотоплюваним авіаносцем” США у Східній Азії, про що десятиліттям 

раніше офіційно заявляв прем’єр-міністр імперії Накасоне Ясухіро [163]. 

     Наймолодший в історії Японії прем’єр-міністр Абе Сіндзо, виступаючи 

перед парламентом країни в січні 2007 р., наголосив, що імперія повинна 

переглянути свою пацифістську конституцію, посилити власну роль у 

гарантуванні системи глобальної безпеки й звільнитися від політичних 

пережитків Другої світової війни. Зауваживши мимохідь про посилення 

безпекового співробітництва зі США, глава уряду зупинився на патріотичному 

вихованні японської молоді й підкреслив: „Сьогодні настав час для того, щоб 

переглянути повоєнний режим і взяти новий старт у ХХІ століття. Наше 

завдання – створити Японію, що буде в змозі протистояти викликам 

прийдешніх літ” [270]. 

     Таким чином, у новій – постбіполярній системі міжнародних відносин перед 

владою США гостро постало питання наповнення старої форми військово-

політичного союзу з Японією новим змістом задля того, щоб успішно вирішити 

головну проблему утримання острівної імперії в орбіті свого геополітичного 

впливу й не допустити її зближення із сусідньою КНР як новим регіональним 

полюсом сили, що протидіє глобальній політиці Сполучених Штатів. Після 



 

 

перемоги в холодній війні Білий Дім вбачав у Японії не лише стратегічного 

партнера в Східній Азії, але й важливого союзника на світовому рівні. 

     Водночас керівництво США мало всі підстави всерйоз побоюватися за долю 

безпекового союзу із Японією, що мав очевидний асиметричний характер. 

Причому йдеться не лише про принизливу для Японії роль „молодшого 

партнера” (саме за це, так би мовити „поза очі”, японська еліта критикувала 

Америку), а й про те, що за Договором про взаємне співробітництво і безпеку 

від 19 січня 1960 р. Сполучені Штати були зобов’язані захищати Японію, але 

імперія, у відповідності до пацифістської статті 9-ї чинної конституції 1947 р., 

не мала права стати на захист США [291].  

     Більше того, за доби холодної війни офіційний Вашингтон продемонстрував 

сусідам Японії по Східній Азії, що США не дозволять ремілітаризацію імперії 

як великої військової держави. На відміну від ФРН, яку Сполучені Штати крок 

за кроком інтегрували в НАТО, Японії Білий Дім наполегливо радив узяти на 

себе добровільні обмеження, щоб вона підтвердила свою відданість трьом 

неядерним принципам і обмежила військових видатків у 1 % ВВП. Тим самим 

США сигналізували країнам Східної й Південно-Східної Азії про те, що вони 

контролюють міжнародно-політичний процес, а сусідам Японії не варто 

турбуватися щодо її ремілітаризації й перетворення на військового гегемона 

регіону [187, p. 23]. 

     Первісна сутність американсько-японського військово-політичного союзу 

полягала не стільки в тому, щоб надати зруйнованій імперії довгострокові 

гарантії безпеки, захистити її сировинні комунікації Індійському й Тихому 

океанах та забезпечити доступ до ємного американського внутрішнього ринку, 

скільки в стратегічному стримуванні Японії від реваншизму. Навіть у березні 

1990 р. в одному з інтерв’ю командувач американськими ВМС в Японії – 

генерал-майор Г. Стекпоул наголосив, що війська США залишаться на островах 

і в наступному десятилітті, оскільки „ніхто не хоче переозброєної й 



 

 

відродженої Японії” (маючи на увазі її мілітаристське минуле), тому „ми є 

„пробкою в пляшці” японської мілітаризації, „якщо ви бажаєте” [192]. 

     Зрештою, влада Японії не заперечувала проти такого формату стратегічного 

партнерства зі США: офіційний Токіо надавав територію для американських 

військових баз, а Білий Дім не вимагав від свого східноазійського союзника 

залучення Сил самооборони Японії до В’єтнамської війни 1964-1975 рр. та 

інших збройних конфліктів Сполучених Штатів. Всередині ж Японії виступи 

проти військово-політичного союзу зі Сполученими Штатами до сьогодні 

залишаються участю маргінальних суспільних верств як зліва, так і справа. 

Показово, що навіть мешканці Окінави й інших районів дислокації 

американських військових баз, що спершу активно виступали проти їхнього 

збереження на островах, нині не вимагають виведення військ США і виходу 

країни з Договору безпеки 1960 р. 

     Адже в разі гіпотетичної евакуації американських військ із Японії, вона 

зможе утримати свій суверенітет лише за умови попереднього оформлення 

стабільних відносин безпеки з КНР і Республікою Корея (можливо, навіть 

об’єднаною з ракетно-ядерною КНДР). Це малоймовірно як з огляду на 

трагічну історію двосторонніх взаємин Японії із західними материковими 

сусідами, так і на вартість широкомасштабної програми ремілітаризації імперії, 

що дозволила б Японії успішно позиціонувати себе на переговорах із Китаєм і 

Кореєю про стратегічне партнерство. 

     Сполучені Штати, зі свого боку, навіть у разі евакуації військових баз у 

Східній Азії, не пішли б на розрив військово-політичного союзу з Японією. В 

такому разі Китай не лише остаточно закріпив би за собою статус головного 

торговельно-економічного конкурента США в світі, а й наблизився б до 

вирівнювання з Америкою стратегічних потенціалів на глобальному й 

регіональному рівнях. На переконання дисертантки, перетворення Японії хоча 

б на ситуативного союзника КНР безсумнівно кардинально змінило б для США 



 

 

не лише весь геополітичний ландшафт Східної Азії, але й світопорядок у 

цілому. 

     І все ж по завершенні холодної війни ставлення керівництва США до 

військово-політичного союзу з Японією почало змінюватися: економічно 

надпотужна острівна країна перекладає на переобтяжений американський 

бюджет чималі витрати з гарантування своєї безпеки, нехтує власними 

зобов’язаннями як військовий союзник Сполучених Штатів, але водночас 

ефективно експлуатує багатомільйонний внутрішній ринок заокеанського 

партнера, заробляючи на ньому чималі дивіденди. Японія ж, що від 

горбачовської „перебудови” й до 2001 р. (коли її за обсягом ВВП за ПКС 

обігнала КНР) міцно утримувала статус другої економічної держави світу й 

вповні була здатна себе захистити, не бажала відмовлятися від американської 

підтримки в питаннях гарантування ядерної безпеки. 

     Щоб продемонструвати повагу і вдячність японців американським військам 

за захист національної безпеки країни від потенційної ядерної загрози з боку 

СРСР і КНР, офіційний Токіо без схвалення парламенту з 1978 р. почав 

доплачувати США на утримання військових баз щорічно $ 5 млрд. („ласкавий 

бюджет”, за образним висловом генерального директора Агентства з оборони – 

Канемару Сіна). Зрозуміло, що цього для Сполучених Штатів було замало, тому 

в ході свого візиту до Японії в 2000 р. перший заступник держсекретаря С. 

Телботт з роздратуванням наголосив, що „війська США перебувають у Японії 

не заради отримання від неї подачок” [238, p. 349]. 

     Таким чином, після розпаду біполярного світу для американської і японської 

сторін ставало дедалі очевидніше, що збереження військово-політичного союзу 

в тому асиметричному вигляд, в якому він був задуманий Білим Домом на 

початку холодної війни, неможливе. Але й позитивно змінити ситуацію було 

також досить складно, беручи до уваги глибокі відмінності в цілях, які мали 

учасники альянсу. Офіційний Вашингтон вбачав у союзі з Японією ефективний 

інструмент, який дозволяв у подальшому зберігати військову присутність і 



 

 

стратегічне домінування в Східній Азії. На думку керівництва США, в разі 

виходу Японії із союзу, її неминуче військове будівництво серйозно порушило 

б існуючу рівновагу сил і могло призвести до втрати контролю над 

політичними процесами в регіоні та „залишення” його Сполученими Штатами. 

     Японія ж вбачала у військово-політичному союзі зі США зручний засіб 

підвищення своєї політичної ролі в постбіполярній системі міжнародних 

відносин у Східній Азії, а також шлях до посідання місця постійного члена 

Ради Безпеки ООН. Водночас як законодавча, так і виконавча гілки влади 

імперії не збиралися давати згоду на безпосередню участь Сил самооборони в 

тих збройних операціях (у т. ч. гуманітарних інтервенціях і миротворчих 

акціях), які Сполучені Штати організовують у різних регіонах світу задля 

реалізації власних геостратегічних інтересів. 

     Японська політична еліта почала дедалі відвертіше демонструвати 

нерішучість і різнобій думок щодо векторів майбутнього розвитку країни та 

перспективних відносин із США. Комісія Хігуті, створена влітку 1994 р. як 

консультативна рада при прем’єрові-соціалістові Мураямі Томіїті для 

узагальнення поглядів на розвиток зовнішньої політики країни, у своїй 

доповіді, з одного боку, підкреслювала важливість збереження американсько-

японського Договору безпеки 1960 р., але з іншого обґрунтовувала доцільність 

підтримання широкого діалогу з проблем регіональної безпеки з КНР, Росією й 

країнами АСЕАН. У травні 1995 р. інша дослідницька група – Комісія Одзави 

Ітіро в доповіді „Програма для Нової Японії” акцентувала увагу на потребі 

перегляду пацифістської конституції 1947 р. й на важливості для Японії 

відрядження службовців Сил самооборони за кордон із миротворчими місіями. 

     Одзава Ітіро вперше сформулював для Японії національне завдання стати 

„нормальною країною” за збереження Договору безпеки зі США, але водночас 

активнішої участі у світовій політиці. Одзава та його однодумці в японському  

керівництві були переконані, що Японія як „нормальна країна” повинна 

звільнитися від американської „парасольки безпеки” й має виступати від імені 



 

 

народів Східної Азії, а не покірно транслювати американські інтереси в регіоні. 

Корпоративна Асоціація керуючих у квітні 1996 р. також оприлюднила власну 

доповідь з питань зовнішньої політики країни, в якій ставила питання про 

перегляд Договору безпеки 1960 р. шляхом вирівнювання в ньому прав сторін 

та відмови від асиметрії на користь США і на шкоду Японії. 

     На підставі аналізу згаданих вище офіційних документів, американські 

аналітики дійшли висновку, що правлячі кола Японії всерйоз стурбовані 

потребою здійснення більш незалежної від Сполучених Штатів дипломатії 

щодо КНР, Росії, КНДР і Республіки Корея, а також питанням підвищення ролі 

Сил самооборони в Східній Азії [161, p. 99-100]. Для Білого Дому це означало, 

що американсько-японські відносини увійшли в таку критичну стадію свого 

розвитку, коли нагальною потребою постало вироблення конкретних заходів 

для утримання Японії в орбіті американського геополітичного впливу. 

     Оскільки ідея привабливості пацифізму в японському політикумі після 

холодної війни пішла на спад, а гасло перетворення Японії на ядерну державу 

все ще не користувалось широкою підтримкою японської громадськості, вихід 

у Вашингтоні знайшли за допомогою перевіреного й результативного методу – 

зближення з Японією шляхом її тіснішої прив’язки до військової потуги США. 

А завдання переконати офіційний Токіо в доцільності посилити свою роль у 

військово-політичному союзі зі Сполученими Штатами доволі успішно 

вирішила адміністрація В.Клінтона, навіть незважаючи на тимчасову втрату 

влади в Японії в 1993-1996 рр. головними партнерами офіційного Вашингтона – 

ліберальними демократами. 

     Першим документом із чітким формулюванням національних інтересів 

США щодо Японії в постбіполярну добу стала доповідь Національного 

університету оборони та Інституту національних стратегічних досліджень США 

„Стратегічні оцінки – 1995. Виклики безпеці США у перехідний період”. У ній 

наголошувалося, що „збереження ефективної військової присутності на 

території Японії залишається для США ключем для реалізації стратегії з 



 

 

підтримання регіональної стабільності й безпеки. Союз із Японією допомагає 

Америці стримувати потенційно кризовий розвиток подій на Корейському 

півострові й у Тайванській протоці”.  

     Заслуговує на увагу й такий далекосяжний висновок авторів документу: 

„Зниження американських військових зобов’язань щодо Японії, включно з 

„ядерними гарантіями”, здатне лише прискорити процес дистанціювання 

японських військових від США, що своєю чергою призведе до росту 

нестабільності в усьому регіоні. Такого розвитку подій Америка допустити не 

може” [265, p. 21-22]. Загалом же з доповіді випливало, що зміцнення 

військового союзу з Японією в новій системі міжнародних відносин дозволяє 

Сполученим Штатам отримати додаткові можливості для використання 

потенціалу імперії з метою стримування китайського центру сили з зоні 

геополітичних інтересів Америки, а також для протидії Росії, що має власні 

інтереси в західній частині АТР. 

     Японія потрібна була Сполученим Штатам і для запобігання поширенню в 

Східній Азії ЗМВ та засобів її доставки. Офіційний Вашингтон розраховував на 

підтримку Японії в урегулюванні конфліктної ситуації на Корейському 

півострові, де після смерті Кім Ір Сена небезпека кризового розвитку 

посилювалася ядерними амбіціями КНДР. Окрім усього іншого, США були 

зацікавлені в залученні фінансово-економічного потенціалу імперії для 

допомоги лояльним щодо Америки державам, особливо в ПСА. 

     Доволі докладно сутність проведеної теоретичної роботи й нові завдання зі 

зміцнення військово-політичного союзу з Японією виклав Державний секретар 

США В. Крістофер у виступі в столичному Національному прес-клубі в липні 

1995 р. Він звернув увагу присутніх на те, що „нова стратегія США в ХХІ ст. в 

Східній Азії почнеться зі зміцнення відносин з основними американськими 

союзниками... Наша військова присутність на території союзників залишається 

фундаментом стабільності й процвітання в Східній Азії, де перетинаються 

інтереси чотирьох головних держав. Ця присутність є нашою першою лінією 



 

 

оборони. Вона охороняє наших союзників, вона захищає наші економічні 

інтереси й вона підтверджує думку про те, що регіон занурений в історичний 

антагонізм. Американсько-японське партнерство є наріжним каменем 

американської політики в регіоні... Сьогодні наш союз із демократичною й 

процвітаючою Японією є найважливішим досягненням повоєнної ери. Наше 

завдання, - наголосив глава зовнішньополітичного відомства США, - полягає в 

закріпленні успішного розвитку союзницьких відносин ще на наступні п’ять 

десятиліть” [190]. 

     Зрозуміло, що формуючи нові геополітичні й стратегічні запити стосовно 

Японії, керівництво США спиралося передусім на досвід союзницьких 

відносин, накопичений за доби холодної війни. Тоді офіційний Токіо не 

бентежився статусом „молодшого партнера” США, оскільки почувався цілком 

захищеним від будь-якої потенційної загрози. Саме спираючись на традиційну 

проамериканську орієнтацію японської політичної еліти, офіційний Вашингтон 

забезпечив швидке підписання основоположних документів двосторонніх 

військово-політичних відносин: „Спільної декларації з безпеки” (17 квітня 1996 

р.), „Керівних принципів американсько-японського оборонного 

співробітництва” (23 вересня 1997 р.) і „Спільної заяви американсько-

японського Консультативного комітету з безпеки від 23 вересня 1997 р.). 

     Нова правова база американсько-японського військово-політичного союзу 

вперше в історії двостороннього партнерства зафіксувала, що надалі сфера 

спільної військової діяльності поширюється не лише на райони Східної Азії, 

але й на інші регіони світу, звідки потенційно може виходити загроза інтересам 

США. Нові документи підтвердили зацікавленість Білого Дому в розширенні 

географічної сфери військово-політичної взаємодії з Японією на Корейський 

півострів, а також на відбиття загроз із боку Росії й КНР. 

     Сполучені Штати продемонстрували свій інтерес і в питаннях участі 

японських Сил самооборони – фактично професійної армії, спорядженої 

найсучаснішими видами озброєння й техніки, в спільних військових операціях, 



 

 

що проводяться далеко від Японських островів, - в Південній Азії, на 

Близькому Сході та в Африці. Крім того, Білий Дім ще раз позначив свій 

інтерес до використання фінансових ресурсів Японії на потреби утримання 

американських військових баз на островах, а також для часткового 

фінансування військових операцій в інших регіонах, для збирання й оброблення 

розвідувальної інформації про наміри й плани супротивників та конкурентів 

[196]. 

     У „Спільній декларації з безпеки”, підписаній у Токіо Президентом США 

В.Клінтоном і Прем’єр-міністром Японії Хасімото Рютаро під час офіційного 

візиту глави США до Японії, сторони зафіксували важливий пункт про те, що 

структура американських військ на Японських островах може бути 

реформована згідно з реальними вимогами національних інтересів США. Таким 

чином, рівень військової присутності США визначатиметься, виходячи з 

конкретної міжнародно-політичної й військової ситуації в Східній Азії та 

оцінки загроз інтересам Сполучених Штатів самими американцями. 

     США добилися від Японії згоди на тилове обслуговування нею 

американських військ і надання їм послуг, про що йшлося в спеціальній „Угоді 

про взаємодію в питаннях тилового забезпечення, надання один одному 

матеріалів і послуг у різних небойових ситуаціях”. Це потрібно було для 

уникнення двозначних трактувань у таких питаннях, коли навіть постачання 

питної води екіпажам американських військових суден можна було, за бажання, 

розцінювати як участь Сил самооборони в колективних військових операціях, 

що суперечило положеннями чинної японської конституції. 

     „Керівні принципи американсько-японського оборонного співробітництва” 

дозволили США оптимізувати ефективність використання японського силового 

потенціалу для вирішення своїх національних завдань на регіональному й 

глобальному рівнях. В розділі ІІІ „Співробітництво за нормальних обставин” 

зазначено, що „обидва уряди здійснюватимуть двосторонні заходи, включно з 

обопільним оборонним плануванням, у разі збройної атаки проти Японії, і 



 

 

спільне кооперативне планування в ситуаціях у районах, оточуючих Японію... 

Обопільні навчання й тренування будуть проведені,... щоб забезпечити гнучку 

та ефективну відповідь публічних і приватних структур обох країн, починаючи 

зі збройних сил США і Сил самооборони” [274]. 

     Отже, Білому Дому вдалося формально залучити Японію до своєї військової 

політики в Східній Азії. В розділі V „Співробітництво в ситуаціях в районах, 

оточуючих Японію, що можуть серйозно впивати на мир і безпеку Японії”, 

недвозначно наголошується, що взаємодія збройних сил США і Сил 

самооборони Японії здійснюватиметься не за географічними, а 

концептуальними ознаками. Влада обох держав сама вирішуватиме питання 

про наявність загроз їхнім національним інтересам у залежності від ситуації в 

широкому районі навколо архіпелагу, який може включати й „високі моря”, 

тобто прибережні райони російського Далекого Сходу, включно із Сахаліном і 

Курилами. 

     Нині офіційний Білий Дім має право вимагати від японського союзника 

підтримки Силами самооборони в Східній Азії за такими головними 

напрямками:  

     - використання стратегічних об’єктів Сил самооборони для потреб 

американських військ; 

     - допомога в тиловому забезпеченні, починаючи з поставок паливно-

мастильних матеріалів і до транспортування особового складу, спорядження й 

військового устаткування; 

     - надання розвідувальної інформації; 

     - проведення Японією мінно-тральних операцій у японських територіальних 

і міжнародних водах; 

     - здійснення контролю над морським і повітряним просторами; 

     - участь в організації системи ПРО ТВД, зокрема, в розробленні нових 

воєнних технологій – ракетних двигунів, отриманні й обробці новітніх сортів 



 

 

сталі, використанні кераміки в двигунах для бойових транспортних засобів, 

створенні безпечних для людського зору РЛС та ін. 

     Оскільки зазначені американсько-японські документи передбачали певне 

порушення пацифістських положень конституції Японії, зокрема, щодо її 

заборони на участь країни в „колективних діях”, Білий Дім зажадав, аби 

офіційний Токіо поквапився із затвердженням „Керівних принципів 

американсько-японського оборонного співробітництва” у парламенті, де знову 

домінували ліберальні демократи. Для початку, 26 квітня 1998 р. японський 

уряд підготував два законопроекти, в одному з яких виклав новий базовий 

підхід до визначення районів дій Сил самооборони на випадок „виникнення 

надзвичайних обставин”, а в другому вніс зміни до „Акту про Сили 

самооборони” 1954 р. щодо використання флоту за межами територіальних вод 

Японії. Невдовзі обидва законопроекти були ухвалені в парламенті, а 

Держсекретар США М. Олбрайт підписала в Токіо Угоду про надання Японією 

підтримки в тиловому забезпеченні американських військовослужбовців, 

постачання матеріалів, устаткування і послуг як у мирний, так і у воєнний час. 

     Сполучені Штати отримали згоду Японії на збереження на її території 

американських сил передового базування в кількості 100 тис. чол., причому 

японська сторона зобов’язалася надавати армії США безпосередню підтримку, 

включно з об’єктами військової й цивільної інфраструктури, а також земельні 

ділянки під військове будівництво [14, c. 119-120]. Наступного – 1999 р. 

японський парламент ратифікував і „Керівні принципи американсько-

японського оборонного співробітництва”. 

     Таким чином, якщо за Договором про взаємне співробітництво і безпеку 

1960 р. Японія не була зобов’язана брати участь у військових операціях США 

за межами архіпелагу, то двосторонні угоди 1990-х рр. стали симетричними: на 

японський уряд повною мірою поширюються всі взаємні зобов’язання з 

гарантування безпеки США в АТР. Офіційний Вашингтон свідомо заплющив 

очі на те, що підведення нової правової бази під партнерство з Японією 



 

 

порушує заборону на „колективну оборону”, зафіксовану в її конституції, що 

була написана свого часу американськими ж юристами штабу 

Головнокомандувача окупаційними військами союзників у Японії генерала 

армії Д. Макартура,. По суті, Японія погодилась не лише на розширення ролі 

Сил самооборони в гарантуванні регіональної й глобальної безпеки, нарівні з 

армією США, а й на їхню участь у побудові нового міжнародного порядку в 

Східній Азії. 

     Забезпечивши собі на тривалий термін військову присутність у Східній Азії, 

США фактично не зустріли помітного політико-дипломатичного опору ані з 

боку КНР, ані з боку Росії. А трагічні події 11 вересня 2001 р. стимулювали 

офіційний Токіо скорегувати свою військову політику й перейти на активнішу 

позицію в питаннях стратегічного співробітництва зі Сполученими Штатами. 

Наступного ж місяця японський уряд провів через парламент 

антитерористичний закон, що дозволяв Морським силам самооборони 

розташовувати судна (щоправда, без військового обладнання) в Індійському 

океані для підтримки англійсько-американської операції проти режиму талібів в 

Афганістані. Отже, вперше після Другої світової війни японський уряд 

спорядив флот до географічно віддаленого регіону світу, а відповідний 

законопроект набув чинності всього через 11 днів після його внесення до 

Палати представників [222]. 

     В контексті інтенсифікації американсько-японського військово-політичного 

співробітництва слід розглядати й рішення керівництва США залучити 

острівну імперію до розташування ПРО ТВД. Вже в травні 2001 р. США і 

Японія провели секретні переговори щодо підключення останньої до 

будівництва об’єктів ПРО ТВД, яка мала на меті захищати не лише територію 

Японського архіпелагу, а й власне Сполучених Штатів від ймовірних ракетних 

атак з боку потенційних супротивників – КНДР, КНР і Росії. В лютому 

наступного року партнери-союзники вже зустрілися на робочій нараді щодо 

зведення об’єктів ПРО. 



 

 

     Переговори співпали із занесенням Дж.В. Бушем КНДР до „вісі зла” й 

солідарністю з цим кроком Прем’єр-міністра Японії – Коїдзумі Дзюнітіро. Той 

у властивій для нього розпливчатій формі наголосив, що цей крок з боку 

Сполучених Штатів „означає тверду волю й у подальшому рішуче боротися 

проти міжнародного тероризму. Потенційні супротивники США і Японії мають 

затямити, що рішимість Америки торувати цей шлях – це реальна політика” 

[200]. 

     На той час американсько-японське стратегічне партнерство почало 

наближатися до рівня, порівнянного з американсько-британськими 

„особливими відносинами”. У доповіді, укладеній у жовтні 2000 р. майбутнім 

першим заступником держсекретаря в адміністрації Дж. В. Буша – Р. 

Армітиджем і колишнім заступником міністра оборони з питань міжнародної 

безпеки в адміністрації В. Клінтона, відомим політологом-міжнародником – 

Дж. Наєм-молодшим, чітко наголошувалося, що національним інтересам США 

відповідає доведення рівня взаємин із Японією до „спеціальних відносин”, 

аналогічних відносинам із Великою Британією. В тому ж документі 

зазначалося, що „військовий союз США з Японією є основним інструментом 

американського контролю над ситуацією в Східній Азії й наріжним каменем в 

американській політиці безпеки” [238, p. 350-351]. 

     Задля підвищення ефективності союзних угод автори доповіді закликали 

японську владу переглянути конституційні обмеження на участь Сил 

самооборони у колективних акціях зі США, а також зняти перешкоди до участі 

японських військовослужбовців у миротворчих операціях ООН. Р. Армітидж і 

Дж. Най також вернулися до офіційного Токіо щодо тіснішої інтеграції зі 

Сполученими Штатами, у т. ч. стосовно розподілу ролей, координації японської 

участі у військових місіях США, обміну розвідувальною інформацією та 

новітніми військовими технологіями. Тобто, у своїй доповіді провідні 

американські політики-міжнародники зверталися до офіційного Токіо із 

закликом бути по-справжньому діяльним союзником Сполучених Штатів у 



 

 

вирішенні регіональних та глобальних завдань із гарантування безпеки й 

стабільності в постбіполярній системі міжнародних відносин. 

     Але частина провідних науковців-міжнародників вважають, що 

американські політики помиляються, коли намагаються порівняти партнерство 

з Японією із „особливими відносинами” з Великою Британією – найнадійнішою 

союзницею Сполучених Штатів у світі. Зокрема, відомий британський 

дослідник міжнародних відносин в АТР – Р. Баклі виходить з того, що попри 

чимало спільних рис у поведінці Британії та Японії в якості стратегічних 

партнерів США на глобальному й регіональному рівнях, ці союзники водночас 

багато чим відрізняються.  Якщо Сполучені Штати й Британію об’єднує спільне 

ліберальне та союзницьке минуле ХІХ і ХХ ст., то США і Японія до 

завершення Другої світової війни були ворогами. Консервативна за сутністю (а 

не за найменуваннями урядових партій) правляча еліта Японії завжди відкидала 

політичні ідеали американського істеблішменту як неприйнятні. Більше того, 

варто завжди мати на увазі, що після поразки імперії в Другій світовій війні 

американські суспільно-політичні й економічні цінності були фактично 

силоміць нав’язані японцям окупаційною американською владою, й за них 

японці не гинули сотнями тисяч у роки Другої світової війни, в т. ч. і в 

результаті американського ядерного бомбардування [140, p. 4]. 

     До написаного кембріджським науковцем можна додати й те, що Британія і 

Японія як союзники США відрізняються за міжнародним статусом: Велика 

Британія – ядерна держава і постійний член Ради Безпеки ООН з високим 

міжнародним статусом, а Японія нічого цього не має. Тому в разі потреби Білий 

Дім передусім звертається за підтримкою до Британії, чий парламент завжди 

схвалює будь-яку американську ініціативу збройної інтервенції в справи інших 

країн, що неодноразово було продемонстровано й по завершенні холодної 

війни. Пацифістська ж Японія й досі не користується довірою (не говорячи вже 

про авторитет) багатьох близьких і далеких сусідів, а за низкою параметрів 

залишається „молодшим” стратегічним партнером США. Тому, як видається 



 

 

дисертантці, в найближчому майбутньому Японія не має підстав стати 

рівноправним партнером у військовому альянсі із США й зрівнятися за своїм 

становищем з іншими стратегічними союзниками Білого Дому в світі, 

передусім з учасниками Північноатлантичного альянсу. 

     Та й офіційний Токіо, незважаючи на всі рекомендації Р. Армітиджа, в т. ч. 

під час зустрічі з японським послом невдовзі після трагічних подій 11 вересня 

2001 р., відверто не продемонстрував зацікавленості ставати заручником 

американської зовнішньої політики (в т. ч. доктрини Дж. В. Буша щодо 

завдання „превентивних ударів” по країнам „вісі зла”) більше, ніж того 

вимагала ситуація й зобов’язання за Договором безпеки 1960 р. та угоди 1996-

1998 рр. Навіть патріарх американської дипломатії Г. Кіссінджер визнав, що 

модель відносин між США і Британією, яку офіційний Вашингтон пропонував 

Токіо взяти для наслідування, на практиці виявляється для японської влади 

неприйнятною. Зокрема, Японія з насторогою поставилася до рекомендацій 

Білого Дому розділити тягар відповідальності за силові дії, ініційовані 

американськими політиками, але не є беззастережні для японців [209, p. 119]. 

     Проте офіційний Вашингтон і далі послідовно зміцнював союзницькі 

взаємини з Токіо: США заручились участю Японії (щоправда, матеріально-

фінансовою й цивільним фаховим персоналом) в миротворчих операціях ООН, 

а також у військових операціях багатонаціональних коаліцій, очолюваних 

США, в Афганістані й Іраку. З вересня 2000 р. США координують свою 

політику на японському напрямку в рамках заново створеного Американського 

консультативного комітету з питань безпеки за участю керівників 

зовнішньополітичного й оборонного відомств обох сторін у форматі 2 + 2. У 

лютому 2005 р. США підписали з Японією документ, який регулює 

відрядження й дії збройних сил обох держав у зонах конфлікту, в травні 

наступного року – „Американсько-японську дорожню карту з реорганізації 

співробітництва”.  



 

 

     На зустрічі Президента США Дж. В. Буша і Прем’єр-міністра Японії 

Коїдзумі Дзюнітіро 29 червня 2006 р. було знову підкреслено, що 

„американсько-японські відносини є взірцевими двосторонніми відносинами у 

світовій історії” та що сторони зацікавлені у „створенні нового американсько-

японського союзу для співробітництва на глобальному рівні в ХХІ ст.” [171, p. 

216]. За підсумками зустрічі було схвалено запропонований американською 

стороною спільний документ „Японсько-американський союз нового століття”, 

що окреслив головні напрямки політичного, оборонного й економічного 

двостороннього партнерства на основі спільних цінностей та інтересів в 

залежності від розвитку ситуації на глобальному й регіональному рівнях. 

     В області військового партнерства США розраховували на співробітництво з 

Японією в розгортанні ПРО ТВД у Східній Азії, забезпеченні американських 

військ на островах і стратегічному стримуванні динамічної військової потуги 

КНР задля підтримання миру й спокою в регіоні. Дж. В. Буш і Коїдзумі 

Дзюнітіро погодилися на тому, що задля підвищення рівня безпеки слід 

зміцнювати відносини стратегічного партнерства із союзниками і партнерами 

Японії в АТР, включно з Австралією. Американський президент закликав 

японського колегу активізувати участь у шестисторонньому переговорному 

процесі щодо північнокорейської ядерної проблеми й підтримати зусилля США 

щодо заборони на реалізацію аналогічної програми в Ірані [171, p. 216-217]. 

     В „Американсько-японській дорожній карті з реорганізації співробітництва” 

були конкретизовані зобов’язання сторін щодо можливих збройних дій у 

Східній Азії, причому першочергової уваги надавалося модернізації військових 

об’єктів США на Окінаві, зокрема, бази ВПС США в Футемма (саме тієї, яку 

пообіцяв евакуювати перший прем’єр-міністр Японії від лівоцентристської 

Демократичної партії Хатояма Юкіо в 2009-2010 рр., але зазнав невдачі й 

змушений був піти у відставку) [171, p. 242-243]. Плани з переміщення 

американських військово-повітряних баз і командних пунктів вглиб Окінави з 

узбережжя свідчили про намір військового командування США гарантувати 



 

 

їхню більшу захищеність від атак десантних частин супротивника. По суті, 

США всерйоз готувалися до силового сценарію розвитку подій у регіоні, 

сприяючись при цьому на підтримку японського війська. 

     Таким чином, по завершенні холодної війни США прагнули й надалі 

максимально ефективно отримувати вигоду від союзницької допомоги Японії 

для вирішення своїх геополітичних і військово-стратегічних завдань у Східній 

Азії. Задля цього офіційний Вашингтон відмовився від використання Японії в 

рамках принципів „активної дипломатії” Дж. Ф. Далласа, коли окупованій 

імперії відводилася лише допоміжна роль у великій стратегії США періоду 

холодної війни. У нових міжнародно-політичних умовах США віддають 

перевагу щодо Японії засобам „реактивної дипломатії”, тобто вдаються до її 

підтримки у власних інтересах у режимі „ад хок” (латиною – „для цього 

випадку”), діючи в залежності від регіональних обставин, що складалися, й не 

даючи регіональним міжнародним гравцям можливості скористатися 

нестабільністю постбіполярної системи міжнародних відносин та завдати втрат 

національним інтересам США. 

     Курс США на заохочення Японії до розвитку багатостороннього 

співробітництва у Східній Азії має три важливі особливості: 

     - він дозволяє Білому Домові, діючи політико-дипломатичними каналами 

японського союзника, впливати на партійно-державне керівництво КНР, 

стримуючи його геополітичні амбіції в регіоні; 

     - США за підтримки Японії розраховують зберегти свою військову 

присутність у Східній Азії, навіть не дивлячись на поступове послаблення 

власних геостратегічних позицій у світі; 

     - Сполучені Штати використовують економічну допомогу Японії, що 

надається нею країнам Східної й Південно-Східної Азії, для пом’якшення там 

антиамериканських і антияпонських настроїв та послаблення наростаючого 

політичного й економічного впливу КНР. 



 

 

     США своєю головною міжнародно-політичною ціллю в Східній Азії мають 

зміцнення стратегічного союзу з Японією на якомога більш далеку 

перспективу, але не прагнуть вступати в конфронтацію з регіональними 

сусідами імперії задля її захисту. Білий Дім робитиме все можливе для того, 

щоб використати японський фінансово-економічний, науково-технічний і 

військовий потенціал для стримування КНР, хоча офіційний Токіо аж ніяк не 

зацікавлений дозволити владі США втягнути себе в антикитайську коаліцію в 

Східній Азії. Зрештою, офіційний Вашингтон постійно відстежуватиме зміни в 

політичних інтересах і намірах правлячої еліти Японії на американському 

напрямку з тим, щоб завчасно скорегувати свої дії й політику щодо цієї союзної 

держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4. Еволюція корейського напряму східноазійської політики США 

 

     По завершенні холодної війни США змушені були вирішувати на 

корейському напрямі три взаємопов’язані завдання. По-перше, офіційний 

Вашингтон, як і раніше, був зацікавлений у збереженні Республіки Корея в 

орбіті свого геополітичного й геостратегічного впливу в Східній Азії в якості 

вагомого військово-політичного союзника. По-друге, стосовно КНДР, що як і 

протягом біполярного протистояння продовжувала сприйматися Білим Домом 

потенційно ворожою до США державою, ставилося завдання стримування 

силовими, економічними й політичними засобами. 

     По-третє, США прагнули будь-яким чином гальмувати (чи принаймні 

перенести на далеку історичну перспективу) ймовірний процес об’єднання двох 

корейських держав, що міг би призвести до утворення нового потужного 

міжнародного актора в регіоні, порушення там існуючого балансу сил і 

фактичного витіснення Сполучених Штатів з Корейського півострова та 

обґрунтованої стурбованості решти американських союзників у Східній Азії.  

     Це стало б неминучим навіть за об’єднання ракетно-ядерного потенціалу 

КНДР і постіндустріальної економіки Республіки Корея на умовах офіційного 

Сеула. Адже основу можливих південнокорейських пропозицій щодо 

об’єднання складе не стільки конвергенція суспільно-політичних і економічних 

систем Півночі та Півдня, скільки ймовірне поєднання зовнішньополітичного 

курсу двох корейських держав. З тих же мотивів США були не проти затягнути 

на невизначено довгий термін врегулювання кризи навколо ракетно-ядерних 

програм Північної Кореї, щоб використовувати напруженість на півострові в 

якості контрольованої перманентної „гарячої точки” [110, c. 535-536]. 

     На тлі нагальної потреби успішного вирішення на свою користь цих 

надзвичайно складних зовнішньополітичних завдань офіційний Вашингтон був 

украй стурбований похолоданням у відносинах із Республікою Корея, що 



 

 

окреслилося в 1990-х рр. в міру реалізації нею курсу на об’єднання з КНДР за 

президентств колишніх лідерів демократичної опозиції військовим режимам – 

Кім Йон Сама (1993-1998 рр.) і Кім Де Чжуна (1998-2003 рр.). Лакмусовим 

папірцем перевірки політичної лояльності південнокорейських властей до 

США стала їхня реакція на проголошену Білим Домом після трагічних подій 11 

вересня 2001 р. „війну проти тероризму” й безцеремонне втручання під її 

приводом у внутрішні справи суверенних держав. Адже з усіх військово-

політичних союзників і стратегічних партнерів США лише Південна Корея не 

виявила готовності негайно підтримати офіційний Вашингтон у боротьбі проти 

міжнародного тероризму. 

     Поведінку Кім Де Чжуна, що нарочито не поспішав засвідчити главі США 

по „гарячій лінії” глибокі співчуття з приводу драматичних подій 11 вересня 

2001 р. й обмежився надісланням листа, американська влада розцінила просто 

як обурливу [261]. Й лише через тиждень президент Республіки Корея визнав за 

можливе особисто переговорити по телефону з президентом США Дж. В. 

Бушем [294]. Крім того, уряд Республіки Корея взяв тривалий „тайм аут”, щоб 

підготувати спільно з керівництвом КНДР декларацію із засудженням 

міжнародного тероризму [242]. Щоправда, в останній момент 

північнокорейський уряд відмовився її підписувати, пославшись на те, що в 

дипломатичній практиці КНДР доволі мало документів, офіційно підписаних її 

властями, а декларація солідарності зі США тим паче не відноситься до розряду 

важливих для Північної Кореї документів [243]. 

     Сеульська влада була стурбована й натовською ініціативою від 12 вересня 

2001 р. щодо внесення до Статуту Північноатлантичного Альянсу нового 

пункту про негайну силову відповідь на загрозу безпеці США як члена НАТО, 

звідки вона б не виходила [164]. Але ж американсько-південнокорейський 

договір про взаємну оборону від 1 жовтня 1953 р. передбачав участь двох 

держав у спільних оборонних діях лише в разі загрози їхній безпеці в 

Тихоокеанському регіоні, а не в глобальному вимірі. Тому офіційний Сеул не 



 

 

висловив аналогічної готовності відходити від тексту угоди 1953 р., а 

південнокорейські ЗМІ прокоментували урядову позицію з цього питання так: 

„Уряд обговорює проблему надання Америці медичних, транспортних та 

інженерних послуг в обсязі 500 млн. доларів у якості внеску Південної Кореї в 

операції США з боротьби проти міжнародного тероризму. Але ми будемо 

утримуватися від спрямування наших солдатів у кризові райони” [262]. 

     Такий підхід Республіки Корея до воєнної співпраці зі США різко 

контрастував із попереднім досвідом доби біполярного протистояння, коли в 

розпал В’єтнамської війни 1964-1975 рр. Сеул відрядив на підтримку 

сайгонського режиму до 50 тис. своїх вояків. До того ж біля 300 тис. 

південнокорейських військовослужбовців під час холодної війни були 

дислоковані в країнах АСЕАН під американським командуванням [248]. Але 

після завершення американсько-радянської конфронтації уряд Південної Кореї 

вже не робив офіційних заяв про свою готовність надавати війська для 

допомоги США у гарячих точках. З початком антитерористичної операції в 

Афганістані під проводом США і Великої Британії офіційний Сеул відверто 

дистанціювався від силової лінії адміністрації Дж. В. Буша. 

     Виступаючи в травні 2002 р. перед журналістами в Сеулі, міністр оборони 

Республіки Корея наголосив, що „Вашингтон посилив вимоги до Південної 

Кореї спрямувати війська для участі в бойових діях. Однак наша країна навіть і 

не планує своєї участі у війні в Афганістані. Наш уряд відмовив Вашингтону у 

відрядженні південнокорейських десантників до Афганістану, незважаючи на 

повторні спроби вчинити на нас політичний тиск” [157]. Крім того, влада 

Республіки Корея була невдоволена тим, що офіційний Вашингтон лише на 

словах звинувачував КНДР у наданні допомоги силам Аль-Каїди й талібам в 

Афганістані без жодного переконливого доказу з цього приводу. 

     Отже, боротьба проти міжнародного тероризму, проголошена Сполученими 

Штатами після трагічних подій 11 вересня 2001 р., фактично стала для 

офіційного Вашингтону випробуванням Республіки Корея на союзницьку 



 

 

лояльність американській зовнішній політиці. Підтримання стабільних 

відносин із КНДР і захист власних національних інтересів виявилися настільки 

важливими зовнішньополітичними пріоритетами для Сеула, що ними він не був 

готовий поступитися навіть заради союзницьких зобов’язань перед США. 

     Зрештою, якщо США в 2002-2007 рр. відносили КНДР до країн „вісі зла”, то 

офіційний Сеул аж до президентства Лі Мьон Бака (2008-2013 рр.) намагався 

налагодити продуктивний діалог із Північною Кореєю заради збереження миру 

і стабільності на півострові. Влада КНДР, зрозуміло, прагнула вбити клин у 

відносини між Республікою Корея і США та поглибити американсько-

південнокорейські суперечності. 

     Білий Дім був роздратований тією обставиною, що громадськість Республіки 

Корея дедалі частіше висловлювала сумнів у потребі збереження Договору про 

взаємну оборону 1953 р. за відсутності реальних загроз безпеці Південної Кореї 

з боку КНДР. Це, безумовно, послаблювало військово-політичний союз між 

США і Республікою Корея, робило його малопридатним для реалізації 

стратегічних завдань Білого Дому в Східній Азії в нових умовах постбіполярної 

доби. Тому, з приходом до влади в Сеулі консервативно налаштованого Лі 

Мьон Бака офіційний Вашингтон небезуспішно активізував зусилля із 

зштовхування Південної й Північної Кореї одна з одною. 

     В контексті невдоволення офіційного Вашингтона погіршенням 

американсько-південнокорейських партнерських відносин можна розцінити й 

реакцію уряду Республіки Корея на вищезгаданий інцидент з американським 

літаком-шпигуном 1 квітня 2001 р., що призвів до загибелі пілота ВПС НВАК й 

тимчасового затримання екіпажу літака на о. Хайнань (КНР) та миттєвого 

загострення відносин між США й КНР [48, c. 250]. Офіційний Сеул тоді посів 

рівновіддалену позицію як щодо США, так і Китаю, закликаючи обидві 

сторони не порушувати регіональну стабільність, щоб за можливості 

якнайшвидше владнати конфлікт. 



 

 

     Скориставшись слушною нагодою, ЗМІ Республіки Корея звинуватили тоді 

адміністрацію Дж. Буша-молодшого в тому, що вона своїми діями не лише 

ускладнює американсько-китайські відносини, але й торпедує процес 

об’єднання двох корейських держав, віддаючи перевагу здійсненню 

стратегічного курсу на одноосібне домінування в Східній Азії замість того, щоб 

сприяти регіональному співробітництву [176]. Адже постіндустріальна 

Республіка Корея залежить від стабільних поставок енергоносіїв основними 

транспортними комунікаціями в Південно-Китайському морі й тому кревно 

зацікавлена в збереженні стабільності й безпеки в цьому субрегіоні. 

     Аналітики Центру з обробки публікацій у закордонних ЗМІ (США) дійшли 

висновку, що при висвітленні інциденту з американським розвідувальним 

літаком у повітряному просторі КНР південнокорейські ЗМІ більше співчували 

китайській стороні й „між рядків” засуджували дії американських військових і 

політиків [150]. Тому в державно-політичних колах США заговорили про те, 

що неможливо покластися на надійність південнокорейського союзника, який 

не лише не підтримав Сполучені Штати в згаданому інциденті, але навіть 

виступив проти їхньої участі в розгортанні ПРО ТВД у Східній Азії, 

спрямованій на стримування наступального потенціалу КНР. 

     Тому для успішного вирішення доволі складного, але першорядного 

завдання збереження Південної Кореї в орбіті американського військово-

політичного впливу в Східній Азії й АТР у цілому, офіційний Вашингтон 

вирішив і надалі тримати в своїх руках „управління конфліктом” на 

Корейському півострові. Адміністрація Дж. В. Буша прагнула уникнути 

помилок своїх попередників, що неодноразово втрачали можливість 

знаходження спільної мови з північнокорейським лідером Кім Чен Іром. 

Приміром, в останній рік президентства В. Клінтона в червні 2000 р. відбувся 

дійсно історичний офіційний візит Кім Де Чжуна до Пхеньяна й була закладена 

база для швидкої нормалізації міжкорейських відносин. Але адміністрація 

США тоді втратила шанс і не взяла під свій контроль подальший розвиток 



 

 

ситуації на Корейському півострові, внаслідок чого виявилась ніби витісненою 

із зазначеного процесу. 

     Адміністрація Дж. В. Буша виходила з того, що військово-політичне 

становище на півострові ще довго залишатиметься нестабільним і 

вибухонебезпечним. Тому, дотримуючись політики стратегічного стримування 

КНДР, Сполучені Штати разом зі своїми союзниками у Східній Азії намагались 

проводити там політику „батога й пряника”, що, з одного боку, забезпечувала б 

контроль за розвитком ситуації на Корейському півострові, а з іншого – 

наближала б досягнення мети руйнування північнокорейського режиму 

зсередини, заміни його на більш лояльний до Вашингтона [251]. 

     Корейська політика США, як жоден інший напрям зовнішньополітичної 

діяльності наддержави, протягом усього постбіполярного періоду залишалася 

гнучкою й вибудовувалася виключно з прагматичного погляду „поділяй і 

владарюй”. Зокрема, вона свідомо „допускала” підтримання північнокорейської 

загрози щодо безпеки Республіки Корея: США заздалегідь були поінформовані 

про плани північнокорейських командос штурмувати президентський палац у 

Сеулі, здійснення терористичних акцій проти державного керівництва 

Південної Кореї, знищення пасажирських літаків та про інші небезпечні й 

ворожі дії Пхеньяна щодо Республіки Корея. 

     Але офіційний Вашингтон мовчав і тоді, коли КНДР зосереджувала вздовж 

демаркаційної лінії ударні збройні сили й передусім величезну кількість 

артилерійських систем, в зоні враження яких знаходилася й столиця Республіки 

Корея – Сеул. Діючи таким чином, США консервували високий рівень 

напруженості на Корейському півострові, використовуючи його для 

виправдання своєї військової присутності в регіоні, збереження Договору про 

взаємну оборону 1953 р. з Південною Кореєю й Договору про взаємне 

співробітництво і безпеку 1960 р. з Японією. 

     Водночас спрямованість американської політики „управління конфліктом” 

на Корейському півострові на збереження військової присутності США в 



 

 

Східній Азії сприяла терпимому ставленню Білого Дому до жорстких 

військових режимів і порушення прав та свобод людини в Південній Кореї 

протягом 1961-1987 рр. Щоправда, час від часу США здійснювали вибіркові дії 

зі стримування найбільш одіозних репресивних намірів південнокорейської 

влади, зокрема в 1980 р. врятували життя провідному дисидентові Кім Де 

Чжуну, засудженому до смертної кари, а в грудні 1997 р. опосередковано 

посприяли обранню його Президентом Республіки Корея. Щоправда, США 

завжди виявляли „розуміння” особливих умов, які породили південнокорейську 

диктатуру, тим паче, що вона до своєї незмінної відданості союзу зі США 

додала вміння ефективно керувати країною й досягати відчутних економічних 

успіхів. 

     З розпадом Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин 

політика США з „управління конфліктом” на Корейському півострові отримала 

нові об’єкти докладання. Ускладнення економічного становища КНДР в умовах 

зникнення з політичної карти світу СРСР і закріплення глобального 

домінування США підштовхнули офіційний Пхеньян до неочікуваного для 

світового співтовариства кроку. 12 березня 1993 р. КНДР пригрозила вийти з 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) 1968 р. (підписала його 

під тиском Кремля лише в грудні 1985 р.) на знак протесту проти військових 

маневрів „Тім спіріт”, які вже тривалий час щороку проводилися США і 

Республікою Корея. Але вже через два місяці КНДР припинила процес виходу в 

обмін на зобов’язання США утримуватися від загрози чи використання сили й 

втручання у внутрішні справи Пхеньяна.  

     Однак рівно через рік КНДР оголосила про намір вийти з МАГАТЕ, 

звинувачуючи його в припиненні технічної допомоги, лише посередницька 

місія Дж. Картера до Пхеньяна дозволила тоді розрядити обстановку. Кім Ір 

Сен погодився на відновлення інспекцій МАГАТЕ й демонтаж ядерного 

реактора в Йонгбйоні (існували підозри, що з відпрацьованого палива був 

вилучений плутоній, достатній для виготовлення 4-5 ядерних бомб) в обмін на 



 

 

побудову АЕС із двома легководневими реакторами вартістю 4 млрд. дол. 

США, щорічні поставки 500 тис. т нафтопродуктів до введення в дію першого 

реактора (2003 р.) та зобов’язання Білого Дому не застосовуватися ядерну 

зброю проти КНДР. 21 жовтня 1994 р. ці домовленості були формалізовані в 

підписаній у Женеві двосторонній Рамковій угоді, а вже наприкінці 1995 р. 

нафтопродукти стали надходити до КНДР, водночас Японія, США і Південна 

Корея розпочали гуманітарні поставки рису. 

     Прагнення офіційного Пхеньяна вести справи безпосередньо зі США не 

могло не імпонувати офіційному Вашингтону, та й Рамкова угода, хоча й із 

перебоями, здійснювалася адміністрацією В.Клінтона, залишаючись головним 

важелем впливу на КНДР у рамках політики „управління конфліктом”. Ця 

політика відзначалася винахідливістю й гнучкістю американської влади, її 

готовністю відходити від ідеологічних догматів і демонструвати високий 

ступінь прагматизму. Зокрема, згода США на будівництво АЕС у КНДР мала 

продемонструвати Сеулу відданість Білого Дому збереженню стабільності на 

півострові й сприяти утриманню Республіки Корея в орбіті американського 

впливу. 

     Вашингтон також виявив неочікуваний інтерес до північнокорейської 

ініціативи в лютому 1996 р. щодо заміни Угоди про перемир’я в Кореї 1953 р. 

повномасштабним мирним договором між КНДР і США. У відповідь на це 

через два місяці США і Республіка Корея запропонували почати переговори за 

традиційною формулою „два плюс два” за участю КНДР, Південної Кореї, КНР 

і Сполучених Штатів з метою створення нової системи підтримання миру на 

півострові. Щоправда, два раунди чотиристоронніх переговорів у грудні 1997 р. 

і в березні 1998 р. не дали вагомих результатів, але вони створили враження, що 

США не цураються нестандартних рішень і за певних умов можуть підтримати 

ініціативи як Півночі, так і Півдня Кореї. 

     Офіційно Білий Дім виходив з того, що в основу нової системи підтримання 

миру на Корейському півострові має бути покладена міжкорейська 



 

 

домовленість. Але оскільки КНДР завжди наполягає на безпосередніх 

домовленостях з цього питання зі США, визнаючи їхню домінуючу роль у 

вирішенні регіональних проблем, в принципі офіційний Вашингтон був готовий 

і до прямих переговорів із Пхеньяном. Однак при цьому США завжди 

побоюються „образити” свого союзника – Республіку Корея, для якої такий 

варіант був би пов’язаний з абсолютною „втратою обличчя”, неприпустимою 

на Сході. Крім того, для США до кінця не зрозумілий і механізм заміни угоди 

про перемир’я 1953 р., оскільки нова система підтримання миру, швидше 

всього, має бути затверджена Радою Безпеки ООН, де не вповні прогнозованою 

є позиція Росії. 

     Зрештою, гіпотетичне об’єднання двох корейських держав призвело б до 

виникнення на півострові принципово нової політичної ситуації, внаслідок чого 

офіційний Сеул змушений буде приступити до корінної переоцінки своїх 

стратегічних пріоритетів та можливостей, корегування засад власної 

внутрішньої й зовнішньої політики, включно з Договором про взаємну оборону 

зі США 1953 р. Все це обов’язково позначиться на трансформації інтересів 

США до свого стратегічного союзника, оскільки поставить під сумнів 

легітимність продовження американської військової присутності на півострові, 

що відкриє дорогу КНР до розширення сфери свого геополітичного впливу в 

Східній Азії, чого Білий Дім також допустити не може. 

     Тим часом у серпні 1998 р. КНДР успішно випробувала балістичну ракету 

середньої дальності „Тепходон”-1 з радіусом дії 1700-2000 км, після чого в 

адміністрації В.Клінтона виникли серйозні сумніви щодо правильності вибору 

тактики у відносинах із Північною Кореєю й була визнана потреба перегляду 

політики в бік її більшої жорсткості [229]. Але в новій адміністрації Дж. В. 

Буша ще не було єдності думок щодо того, яка ж лінія поведінки – жорстка чи 

гнучка – більше відповідає інтересам США на переговорах із 

північнокорейським керівництвом. 



 

 

     Щоправда, в перші ж місяці свого президентства Дж. Буш-молодший встиг 

охолодити оптимістичні сподівання президента Республіки Корея Кім Де 

Чжуна щодо підтримки ініційованої ним політики „Сонячного світла”, 

спрямованої на надання економічної допомоги КНДР. Водночас перший 

заступник державного секретаря Р.Армітидж і помічник держсекретаря в 

справах Східної Азії й Тихого океану Дж.Келлі відвідали в травні 2001 р. з 

офіційним візитом Сеул і висловили підтримку південнокорейському 

президенту в його зусиллях з реалізації політики „наведення мостів” з 

Пхеньяном. Р.Армітидж навіть завірив Кім Де Чжуна в тому, що керівництво 

США має намір невдовзі поновити двосторонній діалог із КНДР [293]. 

     На початку 2002 р. з’явились перші свідчення того, що адміністрація Дж. В. 

Буша готує нову комплексну програму зі взаємодії з КНДР, узгоджену з 

Республікою Корея і Японією. Президент США несподівано оголосив про свою 

готовність розпочати діалог із керівництвом КНДР, не чекаючи змін у її 

керівництві (з огляду на невтішний стан здоров’я Кім Че Іра), оскільки 

офіційний Вашингтон побоювався, що неочікувані зміни в уряді Північної 

Кореї могли б призвести до дестабілізації становища на півострові. 

     Проте керівництво КНДР відмовилося від пропозиції Дж. В. Буша, оскільки 

наперед знало, що американська сторона висуне неприйнятні для Північної 

Кореї умови скорочення її військово-промислового потенціалу й початку 

руйнівних для режиму ліберально-ринкових реформ. Але саме такий варіант 

розвитку подій уповні влаштовував офіційний Вашингтон, оскільки створював 

у світової й південнокорейської громадськості враження про позитивну й 

конструктивну роль США, готових до переговорів, і негативну роль Пхеньяна, 

що від таких переговорів відмовляється. 

     Правлячі кола США завжди остерігалися, що офіційний Сеул не довіряє 

Вашингтону, вважаючи, що американська сторона, хоча й неодноразово 

демонструвала готовність до переговорів, насправді висуває неприйнятні для 

КНДР умови й, по суті, зриває діалог, не розпочавши його. В Сеулі й донині 



 

 

переконані, що Сполучені Штати штучно нагнітають у країнах Східної Азії 

страх перед північнокорейською загрозою з єдиною метою – зберегти в регіоні 

свою військову присутність і виправдати роботи з розгортання ПРО ТВД [160]. 

     Однак, на початку жовтня 2002 р. керівництво КНДР дійсно офіційно 

зізналося в тому, що в порушення Рамкової угоди 1994 р. воно не припинило 

реалізацію ядерної програми. У відповідь Президент США Дж.В. Буш 

зарахував КНДР до країн „осі зла” й припинив постачання нафти, офіційний 

Пхеньян, у свою чергу, відновив роботу ядерного реактора в Йонгбйоні й 

вислав із країни інспекторів МАГАТЕ. 10 січня 2003 р. КНДР стала першою 

державою, що вийшла з ДНЯЗ [114, c. 60]. 

     Тоді адміністрація Дж. Буша-молодшого зробила вигляд, що схиляється до 

ідеї силового удару по Північній Кореї з метою змусити офіційний Пхеньян 

відмовитися від претензій на ядерний статус, тобто підпорядкувати КНДР своїм 

геополітичним і стратегічним інтересам на Корейському півострові. Професор 

відділення азійських і тихоокеанських досліджень Військово-морського 

коледжу США Дж. Поллак у своєму дослідженні ходу виконання Рамкової 

угоди 1994 р. зазначив, що „ситуація, котра виникла внаслідок виходу КНДР з 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 10 січня 2003 р., порушує 

рамкову угоду й залишає мало сподівань на політичне врегулювання конфлікту 

на Корейському півострові” [236, p. 49]. 

     Однак американська політика „управління конфліктом” у відносинах між 

Республікою Корея й КНДР передбачає не лише залякування Сеула погрозами з 

Півночі. Вашингтон маневрував і намагався часом вирішувати питання не 

скільки вдаючись до силової політики й шантажу КНДР, стільки до пошуку 

дипломатичних шляхів налагодження діалогу з офіційним Пхеньяном. Такий 

напрям корейської політики США цілком був схвалений владою Республіки 

Корея. Після виходу КНДР із ДНЯЗ офіційний Вашингтон почав активніше 

використовувати механізм багатосторонньої дипломатії у відносинах з 

Пхеньяном, залучаючи впливових регіональних гравців до вирішення 



 

 

північнокорейської ядерної проблеми. Причому, в першу чергу Білий Дім був 

зацікавлений використати політичний вплив КНР на КНДР з тим, щоб змусити 

останню поступитися. 

     За посередництва китайської дипломатії, 27-29 серпня 2003 р., 25-28 лютого 

і 23-26 червня 2004 р. в Пекіні відбулося три раунди шестисторонніх 

переговорів (КНР, Росія, КНДР, Республіка Корея, США і Японія) щодо 

північнокорейської ядерної програми, які, хоча й не принесли конкретних 

результатів, увінчалися взаємною згодою про створення без’ядерної зони на 

Корейському півострові. Але США категорично не погоджувалися на 

укладення пакту про ненапад із режимом Кім Чен Іра в обмін на згортання 

ядерної програми КНДР, наполягаючи на її припиненні в якості безумовного 

першого кроку. Тоді МЗС КНДР 10 лютого 2005 р. офіційно заявило про 

створення в країні ядерної зброї „для самооборони” й вихід Пхеньяна із 

шестисторонніх переговорів [78, c. 75-76]. 

     Щоправда, під тиском гострої економічної кризи й зусиль дипломатії КНР, 

що ставило під загрозу ефективність і легітимність тоталітарного режиму в 

очах населення КНДР, її влада погодилася повернутися за стіл шестисторонніх 

переговорів у Пекіні. 26 липня – 7 серпня і 13-19 вересня 2005 р. відбулося два 

етапи 4-го раунду переговорного процесу, на яких, здавалося б, стався якісний 

прорив у вирішенні проблеми: сторони підписали заяву про відмову КНДР від 

продовження ядерної програми й повернення країни в ДНЯЗ та поновлення нею 

співпраці з МАГАТЕ в обмін на гарантії безпеки з боку США, постачання 

великих обсягів електроенергії (2 млн. кВт) Республікою Корея та допомогу 

учасників переговорів у спорудженні легководневого реактора для мирного 

виробництва електроенергії [203]. 

     Але вже наступного дня після підписання спільної заяви – 20 вересня 2005 р. 

МЗС КНДР наголосив, що його держава не має наміру згортати свою військову 

ядерну програму до моменту отримання ядерного ректора на легкій воді. А 5 

липня 2006 р. з території КНДР було випущено 7 ракет, які впали в морській 



 

 

економічній зоні Росії (повторно 5 квітня 2009 р. ракетою-носієм „Молочний 

шлях – 2” на навколоземну орбіту було запущено дослідницький супутник 

зв’язку). Свого апогею криза навколо ядерної програми КНДР сягнула, коли, 

попри застереження світової громадськості, 9 жовтня 2006 р. на полігоні 

Пунгері було проведено випробування досить високотехнологічного 

плутонієвого пристрою (друге випробування потужнішого заряду – в 10-20 

кілотонн – відбулося 25 травня 2009 р., третє – 12 лютого 2013 р.). На цей раз 

спершу Японія, а 15 жовтня 2006 р. – й Рада Безпеки ООН запровадили 

обмежені економічні санкції проти КНДР, що змусило Кім Чен Іра вже через 

кілька днів відмовитися від запланованого тоді ж другого ядерного 

випробування, вибачитися за перше й погодитися повернутися в режим 

шестисторонніх переговорів [72, c. 43]. 

     Лише на 3-му етапі 5-го раунду шестисторонніх переговорів 8-13 лютого 

2007 р., в присутності дипломатів США, КНР, Росії, Республіки Корея і Японії, 

північнокорейські представники погодились вивести з ладу ядерні об’єкти в 

Йонгбйоні до 31 грудня 2007 р., а також надати КНР список всіх ядерних робіт. 

В обмін на це США виключили країну з „вісі зла”, Південна Корея, як і раніше, 

зобов’язалася постачати північному сусідові електроенергію в обсязі 2 млн. кВт 

щорічно (після потоплення північнокорейським підводним човном 26 березня 

2010 р. південнокорейського корвета „Чхонан” Сеул тимчасово припинив 

надання майже всіх видів матеріальної допомоги КНДР). Пхеньян до того ж 

мав отримати економічну, гуманітарну й енергетичну допомогу в еквіваленті 1 

млн. т мазуту. 

     На триденній зустрічі з президентом Республіки Корея Но Му Хьоном у 

Пхеньяні в жовтні 2007 р. Кім Чен Ір підтвердив намір взагалі згорнути ядерну 

програму КНДР. В руслі проголошеної главою Південної Кореї політики „Миру 

й процвітання” на півострові, що стала продовженням курсу „Сонячного 

світла” Кім Де Чжуна, 5 жовтня 2007 р. Но Му Хьоном і Кім Чен Іром була 

підписана „Спільна декларація про мир і розвиток економічного 



 

 

співробітництва”, що передбачала створення „мирної зони” в Жовтому морі й 

була спрямована на попередження збройних зіткнень в районі т. зв. Північної 

розмежувальної лінії, встановленої ООН по завершенню Корейської війни 

1950-1953 рр. і не визнаної КНДР. 

     Таким чином, режим Кім Чен Іра фактично зробив спробу „обміняти” свої 

ядерні реактори на згоду США викреслити КНДР з американського списку 

держав „вісі зла”. Північнокорейський тоталітарний режим, таким чином, 

отримав серйозні матеріальні ресурси для самозбереження, а Білий Дім 

наприкінці червня 2008 р. виключив КНДР з переліку країн, які підтримують 

міжнародний тероризм (повторно це зробив Б.Обама 3 лютого 2010 р.). Однак 

на початку серпня 2009 р. офіційний Пхеньян вкотре відмовився від 

шестистороннього формату міжнародних переговорів і запропонував перейти 

до двостороннього діалогу зі США. 

     Але власне США були швидше зацікавлені не стільки у встановленні прямих 

двосторонніх відносин із КНДР, скільки в підключенні до діалогу з Пхеньяном, 

особливо при обговоренні його ракетно-ядерних програм, інших країн, у тому 

числі й своїх стратегічних союзників у Східній Азії. Тим самим офіційний 

Вашингтон продемонстрував би перед керівництвом КНДР єдиний фронт 

держав Східної Азії, що прагнули б, так само як і Сполучені Штати, швидше 

завершити процес денуклеаризації Корейського півострова й бачити в Пхеньяні 

нову владу, більш відповідальну за стабільність у регіоні. 

     А та перевага, яку в Сеулі завжди віддавали прямим переговорам із 

Пхеньяном на багатосторонній основі з опорою на США, була заснована на 

уважному й критичному вивченні досвіду т. зв. дипломатії „нової східної 

політики”, яку влада ФРН здійснювала щодо НДР, готуючи процес об’єднання 

двох німецьких держав наприкінці холодної війни. Після встановлення 

дипломатичних відносин Республіки Корея з КНР і СРСР (РФ) наступним 

завданням для „північної політики” Сеула стало забезпечення дипломатичного 

визнання КНДР Сполученими Штатами і Японією. 



 

 

     Однак південнокорейській владі не вдалося переконати Білий Дім прийняти 

такий варіант корейської політики. Міністерство оборони США, що завжди 

виправдовує курс на стратегічне стримування КНДР, водночас виступає проти 

зближення з Пхеньяном у політичній сфері. Військове відомство не вважає 

виправданою передислокацію американських збройних сил із зони 38-ї паралелі 

у внутрішні райони Республіки Корея, що буде неминучим у разі встановлення 

дипломатичних відносин між США і КНДР, оскільки офіційний Пхеньян 

зажадає відведення американських військових частин від свого південного 

кордону вглиб півострова чи взагалі їхньої евакуації [221]. 

     Таким чином, низка стратегічних міркувань в американсько-

південнокорейських відносинах нейтралізує зусилля уряду Республіки Корея зі 

стабілізації взаємин із офіційним Пхеньяном, і фактично зриває реалізацію 

„північної політики” Сеула, націленої, в кінцевому підсумку, на возз’єднання 

Кореї. Білий Дім робить усе можливе, щоб пригальмувати процес поліпшення 

міжкорейських відносин, причому руками проамериканських політиків, що з 

лютого 2008 р. очолюють Південну Корею – президентів Лі Мьон Бака і Пак 

Кин Хе. Вони вже встигли помітно загострити відносини з офіційним 

Пхеньяном, підштовхнувши керівництво КНДР до ухвалення в лютому 2009 р. 

рішення про анулювання всіх укладених раніше договорів і угод щодо 

налагодження міжкорейського діалогу. 

     Водночас США зацікавлені і в майбутньому міцно утримувати Республіку 

Корея в орбіті своїх стратегічних інтересів на Корейському півострові та в 

Східній Азії в цілому. Адже Південна Корея нагально потрібна Білому Дому як 

другий після Японії надійний військово-політичний союзник у нестабільному 

регіоні. Стосовно ж КНДР, Сполучені Штати й надалі, на думку дисертантки, 

будуть дотримуватися тактики „умиротворення й вичікування”, сподіваючись 

на поступове вирішення проблеми Північної Кореї в багатосторонньому 

форматі. До того ж своєю політикою „управління конфліктом” на півострові 

Білий Дім досягнув того, що нині офіційний Пекін не заперечує проти 



 

 

американської військової присутності поблизу китайських кордонів як на заході 

(з боку центральноазійських держав), так і на сході (з боку Республіки Корея і 

Японії), що не може, в свою чергу, не викликати настороженості у властей 

КНДР. 

     Офіційний Сеул вдавався до чималих зусиль, щоб утримати США від вжиття 

жорстких заходів до КНДР у відповідь на неодноразове поновлення нею 

ракетно-ядерних програм. Південнокорейське керівництво почувається 

невільним у взаєминах зі США: воно зацікавлене в тому, щоб США спирались 

на Республіку Корея в своєму діалозі з КНДР, але водночас хотіло б знайти 

власний метод пом’якшення жорсткої американської лінії щодо Північної 

Кореї. А відмінності в позиціях Японії й Південної Кореї – двох стратегічних 

військово-політичних союзників США стосовно КНДР, ставлять офіційний 

Токіо в більш виграшне становище й дають йому важелі тиску на двосторонніх 

переговорах із Республікою Корея. 

     Нагнітання владою США північнокорейської загрози створює чималі 

труднощі для офіційного Сеула на переговорах не лише з Японією, а й із КНДР. 

І все ж Білий дім і в подальшому шукатиме консенсус з владою Республіки 

Корея щодо вироблення спільних дій стосовно режиму Кім Чен Ина – 

молодшого сина Кім Чен Іра. Загалом Сполучені Штати зацікавлені передусім у 

тому, щоб возз’єднання Кореї відбулося на умовах Республіки Корея й під 

керівництвом південнокорейського президента, задля чого тому варто поновити 

політику „Сонячного світла”. 

 

Висновки до 3-го розділу 

 

     На початку ХХІ ст. США постали перед нагальною потребою активізації 

своєї східноазійської політики задля зміцнення власного геополітичного впливу 

в новій незбалансованій регіональній системі міжнародних відносин. Головним 

змістом східноазійської політики офіційного Вашингтона стало збереження 



 

 

американської політичної й військової присутності в регіоні, посилення 

стратегічних позицій США з тим, щоб нейтралізувати дії ворожих центрів сили 

й коаліцій. У прагненні обґрунтувати це американські політики розробили нову 

доктрину, за якою будь-яка регіональна держава, що динамічно розвиває 

національну економіку й активно здійснює військове будівництво, має укласти 

зі Сполученими Штатами договір безпеки. А та держава, що не побажає 

підписати таку угоду, апріорі розглядатиметься як ворожа й така, що становить 

загрозу безпеці США. 

     Відразу ж по завершенні холодної війни східноазійська стратегія США 

виходила з передумови зміцнення двосторонніх відносин Америки з 

провідними регіональними акторами – КНР і Японією з наступним переходом 

до тристороннього стратегічного партнерства. Не відмовляючись принципово 

від цієї мети, згодом США почали демонструвати свій відхід від ролі єдиної 

наддержави у Східній Азії й водночас вибудовувати тісніші партнерські 

взаємини з КНР. Незважаючи на принципову відмінність стратегічних інтересів 

США і КНР у регіоні, відносини між ними об’єктивно будуть зміцнюватися, 

залучаючи в нову регіональну систему інших міжнародних акторів, і в першу 

чергу обидві корейські держави та Японію. Разом із тим, процес формування 

нової системи відносин у Східній Азії в середньостроковій перспективі буде 

наштовхуватись на невирішеність двох головних проблем – нестабільність на 

Корейському півострові й невирішеність проблеми державного статусу 

Тайваню. 

     До того ж в умовах краху біполярної системи міжнародних відносин у 

країнах Східної Азії на поверхню почали вириватися негативні щодо США 

націоналістичні тенденції. Тому, діючи за принципом „поділяй і владарюй”, 

Білий Дім прагне завадити провідним регіональним гравцям об’єднатися проти 

США й запобігти формуванню в Східній Азії потужного стратегічного 

супротивника, зовнішня політика якого суперечила б домінуючим глобальним 

позиціям Сполучених Штатів. В той же час офіційний Вашингтон і надалі 



 

 

штучно створюватиме умови для визрівання в регіональних держав потреб 

зміцнювати відносини не між собою, а зі США. 

     Головні висновки й положення 3-го розділу дисертації викладенні в 

статтях: 

     Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці 

США / Антоніна Геннадіївна Буравкова // „Гілея: науковий вісник”: Збірник 

наукових праць. – К.: 2013, вип. 77. - С. 326-331; 

     Буравкова А.Г. Глобальне інформаційне протистояння США і КНР: 

міжнародно-політичний вимір / Антоніна Геннадіївна Буравкова // 

Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх 

відносин: Збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної 

конференції „Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, 

економічні та правові аспекти” (м. Львів, 25 жовтня 2013 р.) / Редкол.: І.С.Бик, 

М.М.Микієвич, Н.В.Антонюк, І.М.Грабинський. – Львів: DPI, 2013. – С. 201-

208; 

     Буравкова А.Г. Американська політика стримування і залучення КНР за 

президентства В. Клінтона і Дж. В. Буша / Антоніна Геннадіївна Буравкова // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 116, 

ч. І. – К.: КНУ ІМВ, 2013. – С. 86-92; 

     Буравкова А.Г. Американсько-китайські відносини в постбіполярну епоху: 

глобальний і регіональний вимір / Антоніна Геннадіївна Буравкова // 

Політичний менеджмент: науковий журнал. – 2013. - № 59. – С. 154-166; 

     Буравкова А. Г. Японія - головний стратегічний партнер США у Східній Азії 

/ Антоніна Геннадіївна Буравкова // Перспективні напрямки світової науки : 

збірник статей учасників ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

„Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя”. Том 1 : Науки 

гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2013. –  С. 8-13; 



 

 

     Буравкова А. Г. Американсько-китайські відносини у постбіполярну епоху: 

глобальний і регіональний вимір / А.Г. Буравкова // Нова парадигма. – 2013. - 

№ 118. – С. 155-170; 

     Буравкова А.Г. Корейський напрям східноазійської політики США за 

постбіполярної доби / Антоніна Геннадіївна Буравкова / Зб-к матеріалів III 

щорічної науково-практичної конференції „Міжнародні відносини в умовах 

ХХІ ст.: сучасна теорія і практика” (Львів, 11 лютого 2014 р.). – Львів: DPI, 

2014 – С. 183-191; 
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ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ 

 

     Проведене дослідження стало основою для вирішення важливого наукового 

питання, що полягає в з’ясуванні особливостей формування та оптимізації 

стратегічної політики й тактики США в регіоні Східної Азії в постбіполярну 

добу, і дозволило дійти таких висновків: 

     1. Стрімке руйнування глобальної ялтинсько-потсдамської системи сприяло 

формуванню незбалансованої структури міжнародних відносин у Східній Азії з 

американським і китайським полюсами сили. Причому цей процес почався й 

протікав в умовах збереження у суперників взаємної недовіри, тому він 

супроводжувався нарощуванням військово-стратегічної потуги й 

розкручуванням спіралі гонки озброєнь кожним із чільних акторів. 

Нестаціонарна, з огляду на різну величину силових потенціалів головних 

учасників – США і КНР, нова біполярна конфігурація міжнародних відносин у 

Східній Азії змінила існуючу там протягом холодної війни відносно стабільну 

біполярну систему, де один одному протистояли СРСР і США, які досягли 

стратегічної рівноваги. Різна спрямованість геополітичних устремлінь США і 

КНР, а головне – спроби Сполучених Штатів за будь-яку ціну зміцнити 

вигідний для них дисбаланс сил, що склався після їхньої перемоги над СРСР у 

холодній війні, роблять міжнародно-політичну ситуацію в Східній Азії на 

найближчу і середньострокову перспективу вкрай нестабільною й потенційно 

конфліктною. 

     За таких обставин роль стабілізуючого чинника могло б відіграти створення 

Сполученими Штатами й КНР військово-політичних союзів у Східній Азії на 

кшталт колективних структур у Європі за доби холодної війни – НАТО і 

Організації Варшавського договору. Але як з боку США, так і КНР практично 

не простежується бажання ініціювати процеси формування нових регіональних 

стратегічних союзів, обидва провідні міжнародні актори не зацікавлені внести 

ще більший дисбаланс у порушену рівновагу сил, тобто додатково 



 

 

дестабілізувати ситуацію в Східній Азії. Офіційний Вашингтон натомість 

віддає перевагу збереженню й зміцненню існуючого стратегічного партнерства 

з Японією, Республікою Корея і Тайванем, а партійно-державне керівництво 

КНР також не прагне форсувати процес створення нових союзів під своїм 

керівництвом (за участю Росії чи Індії) для обмеження геополітичного впливу 

США в Східній Азії, щоб не провокувати Сполучені Штати в умовах їхньої 

очевидної стратегічної переваги. 

     2. Основу національних інтересів США у Східній Азії складають потреби 

перешкодити формуванню в регіоні сильного стратегічного суперника, 

зовнішня політика якого суперечила б американським амбіціям на лідерство в 

постбіполярній системі міжнародних відносин. Потенційну загрозу здійсненню 

планів офіційного Вашингтона на світове лідерство може становити лише 

могутній Китай, отже головний інтерес США у Східній Азії полягає в тому, 

щоб по можливості не дати йому зрівнятися з Америкою за макроекономічними 

показниками, досягненнями в області високих технологій і новими видами 

озброєнь. До зовнішньополітичних пріоритетів США у Східній Азії належать 

також управління ситуацією на Корейському півострові та зміцнення 

військово-політичного союзу з Японією. 

     Таким чином, по завершенні холодної війни стратегічний баланс сил у 

Східній Азії складається на користь США, що досі мають військову перевагу 

над Китаєм у повітрі й на морі та докладають чимало зусиль, щоб це закріпити. 

Відсутність стратегічної рівноваги між двома полюсами сили є вирішальним 

чинником збереження напруженості в Східній Азії, оскільки і Сполучені 

Штати, і КНР нарощують силові потенціали, не виключаючи виникнення 

конфлікту й послідовно готуючись до нього. 

     Політика взаємного силового стримування, здійснювана США і КНР, 

доповнюється зміцненням власного силового потенціалу іншими 

регіональними міжнародними акторами – КНДР, Республікою Корея, Японією 

й Тайванем. З одного боку, вони побоюються втрати суверенітету й опинитися 



 

 

під політичним протекторатом одного з двох полюсів сили, а з іншого – 

готуються до розвитку подій за несприятливим, конфліктним сценарієм. 

     3. Жорстка конфронтація з КНР на глобальному й регіональному рівнях 

означала б для Вашингтона удар по власних економічних інтересах. Тому США 

реалізують сценарій, що поєднує торговельно-економічну прагматичну 

співпрацю та можливість блокування зростаючої геополітичної ролі Китаю в 

світовому масштабі. Сполучені Штати прагнуть однополярного світу, але 

багатополярної Азії. Китай, навпаки, націлений на багатополярний світ, але 

монополярну Азію. Проте тісний альянс між США та КНР не може бути досить 

монолітним, оскільки Східна й Південно-Східна Азія залишаються 

традиційною сферою впливу США та їхніх військово-політичних союзників – 

„азійських тигрів” Японії, Республіки Корея й Тайваню, завдяки яким 

Сполучені Штати є лідерами в АТР, а КНР складає конкуренцію.  

     Більше того, міжнародно-політичне становище КНР є самодостатнім і 

незалежним від впливу США, на відміну від Японії, Південної Кореї та інших 

союзників Білого Дому в АТР. На думку авторки, можливе навіть поновлення 

політичного й економічного протистояння КНР і США у „Великій Східній Азії” 

в разі приходу до влади у Вашингтоні кандидата Республіканської партії, що 

прагнутиме до відродження докризової могутності США. Таким чином, не 

лише в американському експертному співтоваристві, але й на державному рівні 

– в Конгресі США й президентській адміністрації – протягом обох владних 

термінів В.Клінтона, Дж. Буша-молодшого і Б.Обами тривала боротьба курсів 

на „стримування” Китаю і на його „конструктивне залучення” до світових 

справ, або ж на поєднання одного й другого – на конкуренцію з Китаєм за 

лідерство в АТР у комбінації з партнерством там, де для Сполучених Штатів це 

становило безперечний інтерес. 

     4. Швидкі темпи зміцнення політичних і військово-стратегічних позицій 

КНР у регіоні Східної Азії й на глобальній арені з перспективою перетворення 

на другу наддержаву спричинили повернення керівництва США до 



 

 

використання „тайванського чинника” у відносинах із материковим Китаєм. В 

руслі політики стримування КНР, Сполучені Штати почали відкрито афішувати 

свою підтримку безпеки Тайваню й позначати власну військову присутність у 

Тайванській протоці. За матеріально-технічної допомоги США влада Тайваню 

приступила до демонстративного зміцнення силового потенціалу й модернізації 

збройних сил, прагнучи досягти якісного паритету з НВАК і ставлячи під 

загрозу перспективи мирного возз’єднання з материковим Китаєм за умови 

його цілковитого переходу до ринкової економіки й головне – впровадження 

ліберальної моделі представницької демократії. 

     Причому, чи форсуватиме Тайвань під керівництвом Гоміндану наближення 

проголошення незалежності, чи ні – прогнозувати складно. Очевидно інше: 

рано чи пізно позиція тайванського керівництва з питання юридичної 

незалежності від КНР здатна завдати руйнівного удару майбутньому 

американсько-китайських відносин, чого в Білому Домі прагнули б уникнути. 

Адже в геополітичному сенсі Тайванська проблема є життєво важливою для 

КНР, але аж ніяк не для США, оскільки острів відіграє для національної 

безпеки материкового Китаю таку ж роль, яку Куба – для безпеки Сполучених 

Штатів. Тому перехід Тайваню під безпосередній контроль Білого Дому в разі 

проголошення незалежності надто негативно відіб’ється на міжнародно-

політичному становищі КНР, у той час як повернення острова під її суверенітет 

істотно не зачепить національну безпеку США й кардинально не зашкодить 

їхнім стратегічним позиціям у Східній Азії. Перебіг політичних процесів у 

регіоні Східної Азії засвідчив, що за безперечної взаємної економічної та 

безпекової зацікавленості США і КНР вповні здатні не загострювати 

двосторонні відносини внаслідок міжнародного становища Тайваню. 

     5. В умовах нестаціонарної постбіполярної системи міжнародних відносин 

геополітичні інтереси США і Японії цілком співпадають або є достатньо 

близькими, що зумовлює збереження їхнього військово-політичного альянсу в 

прогнозованому майбутньому. Спираючись на Японію, американська влада 



 

 

розраховує зміцнити домінуючу роль США на всьому просторі Азійсько-

Тихоокеанського регіону в якості стабілізатора й третейського судді. Реалізація 

такого мегапроекту означала б для Білого Дому здобуття можливості 

безпосередньо впливати на зовнішньополітичну поведінку не лише КНР і 

корейських держав, а й також країн Південно-Східної Азії, Росії й Індії. 

     Але керівництво США стурбоване тим, що подальше зміцнення 

американсько-японського стратегічного партнерства в Східній Азії може 

наштовхнутися з боку офіційного Токіо на низку ідеологічних, міжнародно-

політичних і військово-стратегічних перешкод. По завершенні холодної війни 

уряди Японії дедалі більше демонструють зацікавленість у розширенні своєї 

суверенної автономії в рамках союзу зі Сполученими Штатами, щоправда, не 

вдаючись до відкритих дій із підриву американських стратегічних інтересів на 

регіональному й глобальному рівнях. Японська влада прагне, аби США більше 

враховували національні інтереси країни в рамках союзу, що відповідало б 

умовам її прогресу в новій системі міжнародних відносин. Тому головний 

стратегічний інтерес США щодо Японії полягає в потребі збереження й, по 

можливості, примноження потенціалу військово-політичного союзу, 

наповнення його новим змістом, що дозволив би Сполученим Штатам 

ефективніше вирішувати нові завдання в постбіполярній системі міжнародних 

відносин, передусім у сенсі стримування КНР. Партнерський характер 

американсько-японських взаємин підтримується абсолютною більшістю 

населення обох держав, які взаємно прагнуть військово-політичної підтримки. 

     6. Стабілізація міжнародно-політичної ситуації в Східній Азії неможлива без 

попереднього врегулювання Корейської проблеми, причому без нормалізації 

відносин між США і КНДР система регіональної колективної безпеки й 

утвердження заходів довіри між східноазійськими державами приречена на 

цілковиту невдачу. Але Білий Дім і Пентагон продовжують провокувати 

загострення взаємин між двома корейськими державами, імітуючи поглиблення 

військово-політичного партнерства з Республікою Корея. Як і раніше, США 



 

 

зацікавлені у возз’єднанні Кореї на південнокорейських умовах лібералізації 

політичного режиму й ринкового реформування КНДР та безумовного 

припинення її ракетно-ядерної програми. 

     Але водночас США в разі мирної інтеграції двох корейських держав, як 

єдиного засобу виходу економіки КНДР із найгострішої соціально-економічної 

кризи, та подальшої евакуації американських військ із території нової держави 

можуть втратити  надійного стратегічного союзника в Східній Азії й отримати 

менш дружнього й не такого лояльного міжнародного актора, до того ж 

здатного в належний час набути ядерного статусу. Безумовно, традиційна 

національна гордість і самосвідомість корейського народу роблять його надто 

чутливим до будь-яких форм втручання США у внутрішньокорейські справи, й 

передусім у процес возз’єднання корейських держав. Проте, не варто скидати з 

рахунку й те, що політика США на корейському напрямі об’єктивно буде 

гнучкішою й більш зацікавленою, ніж вона виявлялася раніше щодо КНДР і 

Республіки Корея. США можуть серйозно виграти в очах світової громадської 

думки завдяки сприянню мирному возз’єднанню Кореї як наддержава, що не 

прагне до світової гегемонії, а як країна, що готова покласти кінець тривалому 

конфлікту на Корейському півострові. На шальку терезів у такому випадку 

будуть поставлені гарантії безпеки і стабільності для Азійсько-

Тихоокеанського регіону, де проживає більше третини всього населення земної 

кулі. 

     7. Відновлення балансу сил і стабільності у Східній Азії в довгостроковій 

перспективі залежить від можливості встановити консенсус між основними 

регіональними міжнародними акторами, а також від їхньої здатності й бажання 

відкласти в бік традиційне військово-політичне суперництво й 

сконцентруватися на більш кооперативній моделі взаємодії, принаймні в 

економічній і політичній сферах. Тому США, швидше всього, працюватимуть 

над встановленням взаємодоповнюючих зв’язків між існуючими двосторонніми 

партнерськими відносинами та механізмами багатосторонньої співпраці в сфері 



 

 

безпеки, що повинні сприйматися як спосіб подолання недоліків та обмежень 

двосторонніх відносин. 

     При вирішенні суперечливих питань і подоланні тих перешкод, які 

переважно є продуктом невдалої історії, слід залишити минуле й рухатися 

вперед, не озираючись назад. А спільне розуміння історії та спільне бачення 

майбутнього є одним із ключових елементів створення інституційної основи 

регіональної співпраці. США виступають у східноазійській регіональній 

системі абсолютним лідером за військовою могутністю, що унеможливлює 

силову рівновагу, навіть за рахунок колективного стримування найбільшої 

сили. Але необхідність підтримувати баланс інтересів як союзників, так і 

опонентів (оскільки останні є важливими економічними партнерами) змушує 

США суттєво обмежувати можливості використання військової переваги у 

східноазійській політиці й перетворює сьогодні баланс сил, що склався, на 

ефективний інструмент забезпечення стабільності в регіоні. Щоправда, така 

система балансу сил має перехідний характер і, залежно від дій провідних 

регіональних акторів, або трансформується на плюралістичну регіональну 

безпекову спільноту (США – КНР – Японія), або поступиться місцем іншому 

механізму забезпечення стабільності, в основі якого перебуватиме стримування 

індивідуального чи колективного ревізіоніста. 
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