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Вступ 

Актуальність теми дослідження 

Завдяки надзвичайній руйнівній силі ядерна зброя стала надпотужним 

засобом стримування в міжнародних відносинах, особливо ефективним із 

моменту досягнення ядерного паритету між США та СРСР за часів 

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

створили ефективний механізм ядерного стримування, завдяки  якому 

зберігався відносний статус-кво у відносинах між державами під час 

«холодної війни». По досягнення ядерного паритету дана тенденція ще 

більше посилилася. Встановилася доволі стабільна система ядерного 

стримування, що дозволила уникнути глобального конфлікту протягом 

усього існування біполярної системи. Багато в чому завдяки ядерній зброї 

розпад цієї системи міжнародних відносин відбувся без масштабної війни.  

Переконливе ядерне стримування трималося на можливості 

взаємного гарантованого знищення в разі виникнення конфлікту між 

блоками держав. Обидва блоки, на чолі з СРСР та США, розуміли, що 

будь-який конфлікт із застосуванням ядерної зброї призведе до 

неприйнятних втрат для обох сторін. Відповідно, виходячи з теорії 

раціонального вибору, початок будь-якого простистояння з використанням 

ядерної зброї був невигідний для кожної із сторін.  

Під час «холодної війни» відбулося горизонтальне розповсюдження 

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

нерозповсюдження ядерної зброї, згідно з яким створювався офіційний 

«ядерний клуб», до якого належали держави, які виробили та провели 

випробування ядерної зброї до 1 січня 1967 року. Такими державами стали 

СРСР, США, Великобританія, Франція, КНР.  

Визначальний вплив на логіку ядерного стримування мали США та 

СРСР, оскільки з кількісної та якісної точки зору ядерні арсенали саме цих 

держав значно переважали ядерні арсенали інших. Інші ядерні держави 

могли використовувати ядерну зброї в політичних цілях в рамках блоків 

протистояння, що існували в роки «холодної війни», або ж для досягнення 

власних цілей здебільшого регіонального масштабу.  
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Подальше горизонтальне розширення на Ізраїль, Індію та Пакистан 

також призвело лише до зміни конфігурації регіональних безпекових 

систем, не вплинувши докорінним чином на глобальну систему 

міжнародних відносин. 

 Основні питання, що стосувалися ядерної зброї в біполярній системі 

міжнародних відносин, стосувалися вертикальної площини 

розповсюдження ядерної зброї, тобто кількісних та якісних характеристик 

ядерних арсеналів. При цьому, питання горизонтального розповсюдження, 

розглядалося в контексті глобального протистояння.  

Після розпаду біполярної системи міжнародних відносин змінилися 

всі основні параметри світової політики. Змін зазнала і система ядерного 

стримування. При цьому в постбіполярної системі міжнародних відносин 

з’являються нові або ж актуалізуються вже існуючі до цього чинники, що 

мають значний вплив на систему ядерного стримування. Такими 

чинниками можна вважати перш за все подальше горизонтальне 

розповсюдження ядерної зброї, створення систем протиракетної оборони 

США в світовому масштабі, створення високоточних потужних 

конвенційних озброєнь, прагнення отримати ядерну зброю 

терористичними організаціями. Всі ці чинники мають непередбачуваний 

вплив на систему ядерного стримування. Деякі дослідники схильні 

вважати, що вони призводять до ерозії ядерного стримування з 

перспективою подальшого нівелювання ядерного стримування як такого. 

Інші дослідники схильні вважати ці явища тимчасовими та такими, що 

докорінним чином не впливають на систему ядерного стримування, а лише 

певним чином модернізують її, при цьому основні механізми ядерного 

стримування будуть залишатися дієвими.  

Актуальним у зв’язку з вищевикладеним є дослідження  ролі ядерної 

зброї в сучасній системі міжнародних відносин на теоретичному та 

практичному рівнях та з’ясування ступеню загрози, який становлять нові 

виклики, пов’язані з ядерною зброєю. При цьому, важливим є вивчення 

нових факторів впливу на всю систему ядерне стримування в 

постбіполярному світі. Все це має особливе значення для України. Відмова 

від одного із найбільших в світі ядерних арсеналів стала одним із стовпів 
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як режиму нерозповсюдження, так і режиму стримування в глобальному 

масштабі. Порушення територіальної цілісності України, руйнуючи 

світовий порядок, так само ставить під сумнів концептуальні та 

інструментальні основи стримування. 

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

Наукове дослідження виконано в рамках комплексної програми науково-

дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації», затвердженої 

вченою радою Університету № 12 від 20 червня 2011 року, науково-

дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах» (номер держреєстрації 0111U007054). 

Мета та завдання роботи. Мета дослідження полягає у визначенні 

ключових проблем та поточного стану режиму ядерного стримування у 

постбіполярному світі. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні 

завдання: 

- визначити зв'язок між структурними трансформаціями міжнародної 

системи та режимом ядерного стримування; 

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

- розкрити логіку стратегії стримування у доктринах держав; 

- оцінити вплив горизонтального розповсюдження ядерної зброї на режим 

ядерного стримування; 

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

володіння ядерною зброєю на регіональному рівні; 

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

безпеки;  

- визначити вплив розвитку систем протиракетної оборони на режим 

ядерного стримування. 

Об’єктом дослідження є ядерно-безпековий вимір світової 

політики. 
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Предметом дослідження виступає еволюція режиму ядерного 

стримування в постбіполярній міжнародній системі. 

Методологічною основою дослідження послужив системний 

методологічній підхід. В його рамках в роботі застосовано структурний та 

функціональний аналіз, за допомогою яких розкривається, по-перше, 

цілісність процесів та проявів ядерного стримування, та, по-друге, зв’язок 

між змінами у параметрах міжнародної системи та тенденціями розвитку 

режиму ядерного стримування. 

На основі системних методологічних напрацювань в роботі 

використано структурний реалізм в якості теоретичних рамок. Саме 

важливість системного рівня міжнародно-політичних процесів, 

обумовленість дій окремих агентів структурними параметрами, на яких 

наголошують структурні реалісти, враховані в роботі. Автор виходив із 

того, що режим ядерного стримування також є похідною від тих 

трансформацій, яких зазнала система міжнародних відносин у 

постбіполяру добу. Конкретні прояви таких трансформацій – зміна 

полярності, конфігурації регіональних підсистем, ролі і місця ядерного 

фактору у світовій політиці – досліджені за допомогою структурного та 

функціонального аналізу. 

Характеристика ядерних програм Ірану та КНДР потребувала 

додаткового використання порівняльного аналізу. Схожі за проявами та 

мотивацією, ядерні програми цих держав мають власну специфіку, яка стає 

помітною лише при глибокому порівнянні. З іншого боку, історичні 

аспекти розвитку ядерних програм обох держав вимагали застосування 

історичного методу. Схожим чином – із переважним використанням 

методу порівняльного аналізу  та історичного методу – досліджувався 

розвиток програм протиракетної оборони.Особливого значення набули в 

роботі теоретичні проблеми ядерного стримування. Більшість з них 

розглядаються рамках класичної теорії ядерного стримування та її 

основних моделей: взаємного гарантованого знищення, ядерної 

стабільності та балансування на грані війни. Частина цих поглядів є 

застарілими (причини цього розглянуті в роботі), інша частина вимагає 

критичного аналізу. Але в цілому використання цих теоретичних 
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інструментів є виправданим для дослідження таких проблем. Теорія 

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

застосовувалися в роботі. Ефективність їх обумовлена самим характером 

відносин між державами, що опиняються в ситуації взаємного 

стримування. Їм притаманний високий рівень стратегічної 

взаємозалежності та значна роль сприйняття у прийнятті рішень. Теорія 

ігор дозволяє досліджувати такі ситуації з точки зору оптимальної 

поведінки, тобто такої поведінки, що збільшує середній виграш гравця при 

повторенні гри. Оскільки ядерне стримування є багатосторонньою грою з 

позитивною сумою, то для стосовно нього можна вести мову й про 

оптимальні рішення – тобто сполучення стратегій сторін, що дають 

оптимальний для кожної результат. В основі таких міркувань лежить 

припущення про раціональність акторів, яке, в свою чергу, досліджується 

за допомогою теорії раціонального вибору. У більшості випадків, завдяки 

достатньо високому рівню абстракції інтересів та потреб, ця теорія є 

вельми ефективним знаряддям дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

першим дослідженням ядерного стримування на прикладі новітніх 

викликів міжнародній безпеці у постбіполярному світі в українській 

міжнародно-політичній науці.  

На основі проведеного аналізу теоретичного та емпіричного 

матеріалу автором одержано наукові результати, що містять наукову 

новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку визначених 

проблем: 

Уперше: 

- виявлено особливості  трансформації ядерного стримування у відповідності 

до нових викликів;  

- встановлено вплив горизонтального розповсюдження ядерної зброї на нові 

ядерні держави;  

- дана оцінка можливості отримання ядерної зброї терористичними 

організаціями та ступеню загрози, яку дане явище може становити для 

системи ядерного стримування в постбіполярній системі міжнародних 

відносин; 
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- встановлено впив розвитку  систем ПРО на ядерне стримування в 

постбіполярній системі міжнародних відносин.  

Поглиблено: 

- розуміння поняття «переконливості» ядерного стримування в 

політологічних дослідженнях; 

- оцінку ступеня загрози, який становить перспектива отримання ядерної 

зброї терористичними організаціями в постбіполярному світі. 

Набули подальшого розвитку: 

- теорія ядерної стабільності в постбіполярному світі; 

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

держав. 

 Наукове та практичне значення отриманих результатів. 

Науково-практичний аспект результатів дослідення полягає у тому, що 

його основні положення можуть стати основою для подальшого 

дослідження проблеми ядерного стримування у постбіполярному світі.  

Наукове та практичне значення одержаних результатів визначається, 

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

положення та висновки дисертації можуть бути використаними у 

практичній діяльності Міністерства закордонних справ, інших органів 

державної влади, які займаються дослідженням практичних питань 

глобальної та регіональної безпеки. 

Матеріали, викладені у дисертаційній роботі та наукових статтях, 

можуть бути використані у рамках навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України при підготовці підручників, навчальних 

посібників та науково-методичних рекомендацій за напрямом підготовки 

«міжнародні відносини», а саме: «Міжнародні відносини та світова 

політика», «Основи світової політики», «Сучасні тенденції світової 

політики», «Проблеми роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї», 

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

відносинах», «Сучасні конфлікти та їх врегулюання тощо.   

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою розроюкою автора. Всі положення та висновки дослідження 
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розроблено безпосередньо дисертантом. Публікації за темою дисертаційної 

роботи підготовані автором самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження були апробовані у доповідях на наукових конференціях 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях, а також на засіданнях кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Результати дослідження відображені у 11 наукових 

публікаціях (загальним обсягом 4,2 д.а.), з яких 4 наукових статті 

розміщено у фахових виданнях, затверджених Міністерством освіти і 

науки України (1,9 д.а.), а одна наукова стаття – в іноземному науковому 

виданні. 

Структура роботи зумовлена об’єктом, предметом, метою і 

завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації – 200 сторінок, в тому числі основний текст – 179 сторінок, 

список використаних джерел складається з 242 найменувань.  
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Розділ І. Теоретична основа та історіографія дослідження 

 

1.1. Історіографія дослідження ядерного стримування. 

 

Проблема ядерного стримування досліджувалася численними західними, 

радянськими, російськими дослідниками, окремі питання досліджувалися 

вітчизняними вченими. Її значимість відображена в численних документах, 

насамперед ООН та МАГАТЕ, а також у ядерних доктринах держав, що 

володіють ядерною зброєю. Ще одним важливим джерелом інформації для 

дослідження даної тематики є виступи офіційних посадовців, в першу чергу 

США, та, з часів розпаду СРСР, виступи російських посадовців та військових.  

З огляду на теоретичну складність та ідеологічне навантаження тематики 

ядерного стримування, кількість та різноманітність наукових робіт, їх 

присвячених, є надзвичайно високою. При чому, із часом фокус досліджень 

поступово зміщувався від питань ефективних доктринальних загроз ядерною 

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

розповсюдження ядерної зброї та трансформації під його впливом режиму 

нерозповсюдження. На нашу думку, можна простежити вплив національних шкіл 

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

послідовний розгляд робіт основних представників таких шкіл.  

При аналізі стану наукової розробки проблеми ядерного стримування, 

існуючі дослідження будуть викладені в наступній послідовності: роботи 

російських авторів, роботи українських авторів,  роботи американських авторів до 

розпаду СРСР та сучасні роботи американських авторів.   

Питання ядерного стримування зайняло одне з провідних місць у 

міжнародно-політичних дослідженнях в Росії. Велика кількість робіт  з ядерної 

тематики взагалі відображає високий ступінь зацікавленості російської влади та 

російських політологів у проблематиці ядерної зброї та високий вплив ядерного 

фактору на оборонну політику Росії.  При цьому важливе місце в дослідженні 

ядерної тематики в Росії займають дослідницькі центри.  
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Серед таких центрів варто виділити «Центр політичних досліджень» (ПИР 

центр). Незважаючи на те, що Центр позиціонує себе як незалежна організація, в 

роботах авторів, які працюють з цим Центром, переважають підходи у руслі 

національних інтересів Російської Федерації в тому контексті, в якому вони 

подаються на офіційному рівні. Відповідно, основні роботи авторів, що 

співпрацюють з даним центром, присвячені критиці політики в ядерній сфері 

Сполучених штатів Америки. Серед авторів «ПІР-Центру» варто виділити 

М.Сокова, В.Орлова, Р.Тімєрбаєва [34; 37; 42-47]. На постійній основі видається 

журнал «Ядерний контроль». Також з певними інтервалами видаються монографії 

та публікації в різноманітних профільних російських та зарубіжних виданнях з 

ядерної тематики. Серед них варто виділити роботу В.Орлова, Р.Тімєрбаєва, 

А.Хлопкова «Проблеми ядерного нерозповсюдження в російсько-американських 

відносинах» [37], що присвячена загальнотеоретичним питанням ядерного 

стримування, відношенню США та Росії до горизонтального розповсюдження 

ядерної зброї, особливостям співпраці США та Росії з окремих питань ядерного 

співробітництва.    

Московський Центр Карнегі присвячує значну увагу дослідженню питань 

ядерного стримування. Спеціалісти Центру займають нейтральніше позицію. На 

думку автора, в роботах Центру Карнегі присутні як об’єктивна критика ядерної 

політики США, так і більш менш об’єктивне критичне висвітлення проблем в 

ядерній сфері Російської Федерації. Крім того, науковцями Центру видаються 

монографії та колективні праці, що присвячені окремим проблемам ядерного 

стримування, горизонтального розповсюдження ядерної зброї, договірним 

відносинам у сфері нерозповсюдження, окремим проблемам ядерного 

стримування, як система протиракетної оборони, ядерний тероризм тощо. До 

авторів, що працюють в Московському Центрі Карнегі в рамках ядерної тематики, 

варто віднести О. Арбатова [3-4;6-8], В.Дворкіна [22], Г.Чуфріна [5], В.Геловані 

[18].  

Серед робіт авторів даного центру варто окремо виділити праці О.Арбатова 

«Ядерне стримування та нерозповсюдження» [3], «Ядерна зброя після холодної 
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війни» [4], «Ядерне розповсюдження в північно-східній Азії» [5],  яких дається 

характеристика стратегічної ситуації, яка склалася в галузі ядерних озброєнь після 

розпаду біполярної системи міжнародних відносин, а також опис ситуації, яка 

складається в різних регіонах в контексті стримування за допомогою ядерної 

зброї або ж можливості виникнення стримування через перспективи здобуття 

ядерної зброї країнами регіону. На нашу думку, ця системна спроба охопити 

поточні проблеми режиму нерозповсюдження у глобальному та регіональному 

вимірах достатньо повно віддзеркалює російські академічні підходи до проблеми. 

Їм властиве наголошувати на збереженні важливого значення ядерного фактору у 

світовій політиці. В той же час, на думку О.Арбатова, роль ядерної зброї, так само 

як і стратегії стримування, змінюються разом із світовим порядком. В дусі ідей 

К.Клаузевіца, військовий – в даному випадку ядерний – фактор підпорядковується 

політичним цілям та процесам. При цьому розповсюдження та стримування 

представлені як взаємопов’язані процеси. Автор порівнює вплив попередніх 

етапів ядерного розповсюдження на стримування із сучасним, відзначаючи на 

теоретичному рівні високий рівень невизначеності, який грає ключову роль в обох 

процесах. 

Нова колективна праця авторів центру Карнегі під редакцією О.Арбатова та 

В.Дворкіна «Протиракетна оборона: протистояння чи співробітництво?» [6] надає 

ґрунтовний аналіз витоків та сучасного стану проблеми ПРО та її впливу на 

ядерне стримування в постбіполярному світі. При цьому звертається увага не 

тільки на історію та сучасний стан систем ПРО США та Росії, але й дається 

оцінка перспектив розвитку систем ПРО даних країн та оцінка сучасного стану та 

перспектив розвитку систем ПРО інших ядерних та порогових держав. Авторами 

розвиток ПРО розглядається в контексті «перезавантаження» російсько-

американських відносин, тобто, знов-таки, із врахуванням загального політичного 

клімату у відносинах між двома державами. Достатньо глибоко при цьому 

проаналізовано теоретичні підвалини розгортання систем ПРО та їх впливу на 

ядерну стабільність, а також сучасний стан системи та перспективи 

конструктивного співробітництва навколо неї.  
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Серед робіт інших авторів, варто окремо виділити роботу А.Уткіна, 

співробітника Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН, 

«Американська стратегія для ХХІ століття» [50], яка висвітлює широке коло 

питань з приводу ядерної зброї та ядерного стримування в цілому. Автор 

виходить із знайомої з робіт американських дослідників тези про настання епохи 

глобального домінування США за умов відсутності противників у військовій 

сфері, відставання потенційних економічних конкурентів, а також технологічного 

лідерства. В монографії розглянуто основні стратегічні напрями стратегії США у 

світі, зокрема «російський напрям» та регіональні проблеми у відносинах США та 

Росії. На наш погляд, в роботі помітні ідеологічна складова та недостатнє наукове 

обґрунтування висновків автора. 

Варто також згадати роботи Центру з вивчення проблем роззброєння, 

енергетики й екології при МФТІ. Серед робіт даного центру варто виділити 

«Скорочення ядерної зброї. Процес і проблеми» під редакцією О.Дьякова [22]. 

Автори, окрім процесу скорочення ядерної зброї, розглядають ряд питань, 

присвячених ядерному стримуванню в постбіполярному світі, зокрема, тенденції 

реформування ядерних сил Росії та США, фінансові аспекти подальшого 

утримання ядерних сил Росії та США, вивчають можливості еволюції ядерного 

стримування в постбіполярному світі. При цьому, варто зазначити декілька 

особливостей даного дослідження: по-перше, висновки дослідження корелюються 

з ідеями американських авторів, що виступають за стабілізуючу роль ядерної 

зброї в постбіполярному світі, по-друге, певним  недоліком даного дослідження, 

на думку автора, є  те, що за межі дослідження виносяться питання розвитку 

інших ядерних держав, розвиток та можливості отримання ядерної зброї 

пороговими державами та інші аспекти сучасного ядерного стримування.   

 Цікавою є монографія В.Геловані та А.Піонтковського «Еволюція 

концепцій стратегічної стабільності» [18]. В ній наведено теоретичний аналіз 

стратегічної стабільності періоду «холодної війни», а  також запропоновано нові 

підходи до визначення цього феномену за нових, постбіполярних умов. 

Авторський підхід при цьому дозволяє цілісно охопити сприйняття ядерної зброї 
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від моменту її виникнення – у переважно військовому сенсі – до корінних 

геополітичних змін кінця ХХ століття, за яких це сприйняття серйозним чином 

змінювалось.  

Окремо слід відзначити радянські роботи із проблематики стримування. 

Відмінна їхня риса – зайве ідеологічне забарвлення та майже повна відсутність 

теоретичної та методологічної гнучкості у розумінні ролі ядерної зброї у світовій 

політиці. Тим не менше, деякі з них, як-от «Без’ядерні зони та міжнародна 

безпека» [21] та «Космічна зброя: дилема безпеки» [29], написані за часів 

«перебудови», віддзеркалюють трансформації радянських підходів до 

проблематики ядерного фактору, яка багато в чому заклала фундамент сучасного 

розуміння та окреслила основне коло проблем для російських дослідників. 

Значну увагу питанням ядерної зброї приділяли і в Україні. Особливо 

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

значна увага приділялася загальним питанням ядерного стримування. На думку 

автора, питання ядерного стримування та ядерної політики провідних держав 

досліджувалися в Україні на доволі високому рівні.  

Значних успіхів у дослідженні даних проблем досягли окремі українські 

науковці. Серед них варто відзначити роботи співробітників Інституту 

міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Перш за все варто звернути 

увагу на  монографію С.Галаки «Проблема нерозповсюдження ядерної зброї в 

міжнародних відносинах» [15], яка дає всебічний аналіз проблем 

нерозповсюдження ядерної зброї, висвітлює політику США, СРСР та Росії з 

приводу нерозповсюдження при цьому велика увага присвячена питанням 

ядерних казусів.  

Також варто згадати роботи В.Манжоли, який присвятив кандидатську та 

докторську роботи ядерній політиці Франції [31-32]. В даних роботах міститься 

ґрунтовний аналіз еволюції ядерної політики Франції, а також висвітлені загальні 

проблеми ядерного стримування. Вони присвячені аналізу ролі та місця ядерної 

зброї у процесі формування та здійснення зовнішньої політики (зокрема, Франції), 

і в тому числі зачіпають проблематику теоретичних поглядів на функції ядерної 
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зброї та особливості її інтегрування у систему зовнішньої політики держави. 

Окреме місце в роботах В.Манжоли займає дослідження ролі й практики ядерного 

стримування у зовнішній політиці. 

В роботі Г.Перепелиці «Без’ядерний статус і національна безпека України» 

[38] дана оцінка наслідкам ядерного роззброєння України, зокрема тим гарантіям 

безпеки, що їх отримала Україна у відповідь на кроки з роззброєння, а також тим 

загальносистемним їх наслідкам для режиму нерозповсюдження та ефективності 

стратегій стримування. Всі ці питання сьогодні набувають актуальності з новою 

силою. 

Велику увагу питанням ядерного стримування та загальним питанням 

ядерної політики приділяє Центр досліджень проблем нерозповсюдження, 

Національний інститут стратегічних досліджень. Серед праць українських вчених   

варто виділити роботу В.Чумака «Ядерна стратегія США» [51]. Разом з 

питаннями ядерної стратегії США, автор розглядає питання будівництва системи 

національної ПРО, загальні питання ядерного нерозповсюдження, процес та 

наслідки українського ядерного роззброєння.  

Варто також зазначити дослідження одеських науковців, зокрема з 

Одеського національного університету ім. Мечникова і насамперед П.Сіновець. В 

її дисертації на тему «Ядерне стримування у політиці США та Росії» [41] дається 

історичний аналіз еволюції ядерного стримування між США та Росією, 

висвітлюються основні проблеми ядерного стримування між країнами у 

постбіполярному світі ті пропонуються шляхи зміцнення системи ядерного 

стримування. Автор, зокрема, розвиває тезу про те, що ядерне стримування має 

універсальний психологічний характер, а значить може ефективно діяти в будь-

яких культурних та історичних контекстах. Ця теза, на нашу думку, наближає 

дослідження П.Сіновець до класичної теорії раціонального вибору, що є основою 

переважної більшості ядерних стратегій та доктрин. Крім іншого, автором 

досліджено роль доктрини стримування у зовнішньополітичній доктрині 

адміністрації Президента Дж.Буша-молодшого.  
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Окремої уваги заслуговує робота П. Сіновець «Двуликий янус, або Теорія 

ядерного стримування» [42], у якій дається грунтовний аналіз сучасного стану 

системи ядерного стримвання в контексті нових викликів, що ведуть до 

трансформації її ключових понять та закономірностей.  

Також заслуговують роботи Б.О. Парахонського щодо оцінки сучасного 

міжнародного безпекового середовища. 

Найбільш впливовими та теоретично глибокими залишаються дослідження 

проблематики стримування, розроблені американськими вченими.  

Враховуючи роль, яку США відіграють з моменту винайдення ядерної зброї 

і по сьогоднішній день в питаннях стримування та світовій політиці загалом, 

закономірною є велика зацікавленість американських політологів у питаннях, 

пов’язаних із ядерним фактором. До того ж значні методологічні здобутки 

дозволили американським дослідникам надзвичайно глибоко дослідити окремі 

аспекти, пов’язані із шляхами використання ядерного фактору у політичних цілях. 

Бурхливий розвиток статистичного аналізу та інших кількісних методів дозволяє 

отримувати надійні та якісні наукові результати. 

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

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

високому професійному рівні розглядають питання, пов’язані з ядерним 

стримуванням. Серед таких установ варто виділити Гарвардський та 

Стенфордський університет, Масачусетський інститут, Монтерейський інститут 

міжнародних досліджень, науково-дослідні лабораторії уряду США, численні 

неурядові дослідницькі центри, співробітники яких працюють над даною темою, 

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

дослідження проблем нерозповсюдження Монтерейського інституту міжнародних 

досліджень здійснює дослідження широкого кола питань, що стосується ядерної 

зброї та ядерного стримування, та нерозповсюдження. У підходах політологів 

переважає ідея негативного впливу розповсюдження ядерної зброї на ядерне 

стримування. Центр видає журнал «The Non-Proliferation Review», який, на думку 

автора, є важливим майданчиком для обговорення широкого кола питань з 
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приводу ядерної політики держав, загальних питань нерозповсюдження ядерної 

зброї та ядерного стримування.  

На базі Гарвардського університету працює центр Белфера з науки та 

міжнародних відносин, що видає журнал “International Security”. Журнал 

традиційно звертає увагу на проблеми розповсюдження. Важливе місце у роботах 

з ядерного стримування займають роботи спеціалістів корпорації RAND. Вони 

висвітлюють широке коло питань ядерної тематики. Одним із провідних 

дослідників є Р.Куглер, робота якого «До небезпечного світу: стратегія 

національної безпеки США щодо майбутніх потрясінь» [109] ґрунтовно 

відображає ключові виклики, що стояли перед США в перший період 

постбіполярності. Основною тезою дослідження є прогноз про фундаментальну 

небезпечність майбутнього в силу його непередбачуваності, настання принципово 

о нової стратегічної ситуації, ніж та, що існувала за часів «холодної війни». Автор 

розробляє кілька сценаріїв можливого реагування для американської стратегії, 

розглядаючи, в тому числі, й роль ядерного стримування у підтримці нового 

світового порядку. 

Робота іншої дослідниці, К.Бейлі «Зброя судного дня в руках багатьох: 

виклик контролю над зброєю в 1990-х» [61] стосується широкого кола питань, 

пов’язаних із впливом та проявами ядерного фактору. Автор, зокрема, детально 

описує виклики, пов’язані із можливим горизонтальним розповсюдженням як 

самої ядерної зброї, так і балістичних ракет.  

Загалом, говорячи про праці американських політологів часів «холодної 

війни» та роботи, написані після неї, варто зазначити, що, так само як і в 

російській історіографії до розпаду СРСР, в них помітний ідеологічний чинник. 

Основними відмінностями, на думку автора, робіт до і після розпаду біполярної 

системи міжнародних відносин є те, що роботи біполярного періоду носять 

загальний характер та висвітлюють в основному стратегію США, критикуючи 

водночас ядерну стратегію СРСР, та приділяють значну увагу питанню ядерного 

стримування при тій чи іншій поведінці держав. Роботи ж постбіполярного 
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періоду носять більш конкретний характер та концентрують увагу на окремих 

питаннях ядерного стримування.  

Серед численних робіт американських дослідників можна виокремити 

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

ставить в центр уваги загальні стратегічні проблеми. Представники цієї течії 

розмірковують про роль ядерної зброї, шляхи її використання та про те, як 

змінився світ із її виникненням. Ядерне стримування ними розглядається як нова 

стратегічна опція. Так, в роботі Б.Броді «Стратегія в ракетну еру» [73] детально 

проаналізовано еволюцію стратегічного військового планування, від доктрини 

Дуе та стратегічного бомбардування часів Другої світової війни до ядерної епохи. 

Автор задається питанням про те, чи є захист від ядерної зброї. В якості такого він 

розглядає доктрини превентивної війни, попереджувальної атаки та масованої 

відплати. Висновки Б.Броді стосовно теорії стримування стали класикою 

стратегічного мислення.  

Варто також згадати роботи Т.Шеллінга, зокрема, «Зброя та вплив» [152]. 

Т.Шелінг, один з піонерів кількісних методів дослідження міжнародних проблем, 

підійшов до питань ядерної стратегії із саме таких методологічних позицій. Його 

міркування стосовно вироблення стратегії стримування, управління ризиком та 

динаміки взаємного нарощування ядерних потенціалів лягли в основу 

поглибленого наукового розуміння проблем ядерної взаємодії держав.  

Друга група дослідників є представниками свого роду ліберального 

напряму, вони вважають, що ядерне стримування є абсолютним інструментом 

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

інструментом стримування. Серед таких дослідників варто виділити роботі 

К.Уолтца [161-167], Дж.Мершаймера [119-122], Б.Берховіца [65]. Ці дослідники 

відмічають провідну роль ядерної зброї у попередженні нової світової війни, при 

цьому вони дотримуються думки про те, що горизонтальне розповсюдження 

ядерної зброї несе позитивні наслідки, розширюючи коло держав, які гарантовано 

можуть уникнути агресії з боку інших держав, як ядерних, так і не ядерних за 
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умов дотримання переконливості ядерного стримування. Дані дослідники схильні 

вважати дану тенденцію незмінною і у постбіполярному світі.   

Особливе місце займають роботи К.Уолтца, насамперед «Поширення 

ядерної зброї» [166]. За зізнанням самого автора, він обрав термін «поширення» 

замість «розповсюдження» для підкреслення відмінності між набуттям ядерного 

статусу новими державами та зростанням арсеналів вже існуючих ядерних 

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

ядерної зброї здатне забезпечувати стабільність на регіональних рівнях так само, 

як ядерний фактор стабілізує глобальну біполярну систему відносин.  

Ця теза К.Уолтца поклала початок тривалим дебатам між ним та С.Саганом, 

результати яких декілька разів публікувалися [142]. На відміну від К.Уолтца, 

С.Саган обстоює тезу про дестабілізуючий вплив як поширення, так і 

розповсюдження ядерної зброї на міжнародну безпеку. В роботах С.Сагана «Ліміт 

безпеки» [143], «До політичної теорії діяльності організацій» [144] наводяться 

аргументи, що насамперед стосуються зростання непередбачуваності в системі 

стримування за умов розповсюдження, а також ймовірності помилкового 

використання ядерної зброї, що покличе за собою неконтрольовану ескалацію 

протистояння. 

В роботах, Дж.Мершаймера «Назад у майбутнє: нестабільність в світі після 

«холодної війни» [120] та К.Хута «Розширене стримування та запобігання війні» 

[101] також дається критична оцінка горизонтальному поширенню ядерної зброї. 

Дане явище розглядається дослідниками як загроза ядерній стабільності.  

Далі, М.Кілгор, Ф.Загаре  в роботі «Переконливість, невпевненість та 

стримування» [106] надають аналіз переконливості стримування під час 

«холодної війни», виділяють основні елементи переконливості стримування, 

досліджують фактори, що позитивно та негативно впливали на переконливість 

стримування під час «холодної війни», розглядають питання «розповсюдженого 

стримування».  

Важливим елементом дослідження ядерного стримування є теорія ядерної 

стабільності, що, по суті, досліджує умови, за яких ядерне стримування є 
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успішним. Серед дослідників, які приділяли увагу проблематиці ядерної 

стабільності варто виділити Б.Блера та Х.Кендала, які у роботі «Випадкова ядерна 

війна» [66] глибоко досліджують наслідки розпаду СРСР для стримування в 

глобальному масштабі, доходячи висновку про те, що небезпека ядерної війни, 

насамперед «помилкової» зросла.  

Значна кількість робіт американських дослідницьких центрів присвячена 

суміжним проблемам ядерного стримування, таким як високоточні конвенційні 

озброєння, політика ядерного стримування держав, які нещодавно набули ядерної 

зброї. 

Велику увагу в західній науковій літературі приділяють питанням ядерних 

програм Ірану та КНДР. Серед робіт, що висвітлюють дану проблематику, слід 

виділити роботу експертів Центру стратегічних та міжнародних досліджень 

А.Кордесмана та К.Аль-Родхана «Іранська зброя масового знищення: реальна та 

потенційна загроза», в якій висвітлена хронологія ядерної програми Ірану та 

надана значна кількість емпіричного матеріалу для дослідження даної проблеми. 

Цікавим є новітнє дослідження стану іранської ядерної програми 

Дж.Бернштейна. Увагу привертає аналіз автором технічних аспектів ядерної 

програми Ірану – стану реакторів, постачань урану та плутонію тощо. Роботою із 

схожим фокусом є монографія Д.Патрікаракоса «Ядерний Іран: народження 

атомної держави». В цій роботі більше уваги приділено історичний етапам 

розвитку ядерної програми Ірану та регіональним наслідкам цього процесу. 

Більш глибоко та з точки зору проблематики безпеки ядерна програма Ірану 

розглянута в роботі колективу авторів на чолі із Р.Блеквілом «Іран: ядерний 

виклик». Зокрема, розглянуто засоби впливу на позицію Ірану, оцінено ефект 

санкцій міжнародного співтовариства, а також проаналізовано наслідки ядерної 

програми Ірану для регіональної безпеки. 

Важливим джерелом інформації є доповіді МАГАТЕ, зокрема, для аналізу 

міжнародної реакції на ядерну програму Ірану, а також резолюції Ради Безпеки 

ООН та записи засідань Ради Безпеки ООН, під час яких звучать офіційні позиції 

країн щодо питання, що розглядається.  
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Загалом, при тому, що більшість авторів дають негативну оцінку розвитку 

ядерної програми Ірану, багато з  них сходяться в тому, що ядерна програма Ірану 

має статусний характер та не становить загрози для ядерної стабільності 

постбіполярного світу.  

Питанню можливості створення системи стримування між Іраном та 

Ізраїлем присвячені роботи, зокрема, А.Коена «Ізраїль та бомба», П.Прая 

«Ядерний арсенал Ізраїлю», в яких дається детальний, на скільки це можливо, 

огляд ядерних сил Ізраїлю та можливості попереджувального удару по ядерним 

об’єктам Ірану, що могло б спричинити пряму загрозу для ядерної стабільності. 

Дослідники притримуються думки про недоцільність превентивного удару на 

даному етапі розвитку ядерної програми Ірану, підкреслюючи  в той же час, що 

розробка ядерної програми Ірану є фактором нестабільності для регіону.   

Серед дослідників, що займаються питанням ядерної програми КНДР, варто 

виділити роботу авторського колективу під керівництвом Г.Мура 

«Північнокорейська ядерна спроможність: регіональна безпека та 

нерозповсюдження». В роботі розглянуто технічні та технологічні аспекти 

ядерної програми КНДР, а також проаналізовано реакцію інших ядерних та 

регіональних держав на неї. Зокрема, критично розглянуто політику США щодо 

загрози краху режиму нерозповсюдження у Східній Азії.  

Глибоке нещодавнє дослідження впливу ядерної програми на регіональну 

безпеку здійснене Д.Поллаком у роботі «Немає виходу: Північна Корея, ядерна 

зброя та міжнародна безпека». Важливість цієї роботи полягає насамперед в 

здійсненій автором спробі зрозуміти особливості тоталітарного режиму в 

Північній Кореї та місця ядерної програми і його підтримці. Це дозволяє побачити 

інструментальний характер ядерних зусиль КНДР, а також повніше розкрити 

шляхи використання цього аргументу у діалозі лідерів КНДР із світовим 

співтовариством.  

Особливо цікавою є робота Д.Розмана «Стратегічні роздуми щодо 

корейської ядерної кризи: чотири заручники між Північною Кореєю та 

Сполученими Штатами». В ній послідовно розглянуто реакцію на регіональну 
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кризу, спричинену ядерною програмою КНДР з боку Південної Кореї, Китаю, 

Японії та Росії. Реакцію цю досліджено в регіональному контексті, а вищезгадані 

держави автор розглядає як «заручників» ядерних торгів між Північною Кореєю 

та США.  

Переважна кількість дослідників сходиться на тому, що ядерна програма 

КНДР хоча й дестабілізує режим ядерного нерозповсюдження та безпекову 

ситуацію в регіоні, не становить значної небезпеки для ядерної стабільності 

постбіполярного світу.   

У більш широкому контексті міжнародної безпеки варто відзначити 

колективну монографію під редакцією О.Нйолстада «Ядерне розповсюдження та 

світовий порядок: виклики Договору про нерозповсюдження». В ній йдеться про 

засади сучасного «порядку» у ядерній сфері, а також про основні виклики з боку 

«нелегальних» ядерних держав: Індії, Пакистану та Ізраїлю. Крім того, автори 

розглядають виклики з боку КНДР, яку вважають «руйнівником» Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї, а також нові, нетрадиційні загрози, пов’язані із 

зростаючою загрозою ядерного тероризму та неконтрольованим поширенням 

ядерних технологій.  

Серед дослідників, які займаються питанням нових загроз в міжнародних 

відносинах, пов’язаних з використанням ядерної зброї, варто виділити 

Ч.Фергюсона та В.Полтера та їхню роботу «Чотири обличчя ядерного тероризму», 

в якій дається детальна характеристика можливостей отримання терористичними 

організаціями ядерної зброї, подаються сценарії можливого використання ядерної 

зброї терористичними організаціями та методи запобігання отримання ядерної 

зброї недержавними акторами.  

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

Враховуючи роль КНР в сучасній світовій політиці загалом та статус ядерної 

держави КНР, а також велику зацікавленість до проблем, пов’язаних з ядерною 

зброєю,  міркування аналітиків з КНР, особливо беручи до уваги специфіку 

публікацій праць з ядерної тематики, є цінним джерелом для розуміння ядерної 

політики КНР. При цьому, на думку автора, зважаючи на значну роль цензури в 
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публікаціях з приводу ядерної тематики в КНР, для всебічного розуміння бачення 

рол ядерного стримування в політиці КНР, варто приділяти увагу якомога більшій 

кількості публікацій, які виходять в рамках дослідницьких університетів КНР, при 

цьому, приналежність публікацій тому чи іншому автору носить менше 

навантаження, ніж дана інформація для авторів з США чи Росії.  

Все ж, серед авторів, що часто звертаються до теми ядерного стримування 

та її складових аспектів, таких як системи доставки ядерної зброї, системи ПРО, 

варто виділити Чена Дінчхана, Юаня Джю, Чжу Мінхауня, Пань Дженцяна.  При 

цьому варто звернути увагу на те, що в публікаціях КНР значно більша увага, ніж 

в аналогічних публікаціях США та РФ, приділяються увага технічним 

особливостям ядерних програм інших країн або ж математичним моделям 

побудови поведінки акторів при взаємному ядерному стримуванні.  

Для Індії питання ядерної зброї є надзвичайно важливим як в контексті 

двосторонніх відносин з Пакистаном, так і в рамках більш широкого контексту 

відносин з КНР та позарегіональних відносин. Серед авторів, що приділяють 

увагу питанню ядерного стримування варто насамперед виділити Б.Карнада, 

автора відомої роботи «Ядерна зброя та безпека Індії: реалістичні засади 

стратегії». В дослідженні розглянуто доктринальні альтернативи використання 

ядерної зброї в рамках парадигми політичного реалізму та з позицій класичної 

теорії стримування. Ще однією цікавою роботою є монографія З.Чеєма «Ядерне 

стримування Індії: еволюція, розвиток та наслідки для Південноазійської 

безпеки». Автором комплексно розглянуто наслідки ядерних випробувань в Індії 

1998 року для всієї системи регіональної безпеки, зокрема із врахуванням 

динаміки індо-пакистанського конфлікту.  

Серед спеціалізованих видань, що регулярно розглядають питання ядерного 

стримування в сучасних міжнародних відносинах, варто виділити «Foreign 

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

Strategique»  

Також варто виділити такі видання як  «Arms Control Today», «The Bulletin 

of the Atomic Scientists». Серед довідково-аналітичних видань варто виділити 
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видання Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру 

СІПРІ, «Nuclear Handbook», яке містить щорічних огляд ядерних матеріалів та 

ядерної зброї і технологій в державах світу.  

Варто відзначити, що в українській історіографії відсутні комплексні 

дослідження, присвячені питанню ядерного стримування в постбіполяному світі.  
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1.2. Теорія ядерного стримування 

 

Внаслідок розпаду логіки біполярного протистояння режим ядерного 

стримування постав перед серйозними викликами, а разом із тим виникла 

необхідність адаптації та поглиблення теоретичного знання про нього. Застарілі 

механізми регулювання, засновані ще на правилах часів «холодної війни», 

доводять свою неефективність і недієвість. Поява таких де-факто ядерних держав 

як Індія та Пакистан, північнокорейська ядерна програма та її криза, ситуація 

навколо іранської програми є підтвердженнями сучасного кризового стану 

режиму нерозповсюдження та стримування ядерної зброї в умовах нинішнього 

глобального розвитку.  

Теоретичні оцінки того, який вплив ядерна зброя має на сучасний світ, 

мають декілька напрямів. Існує багато варіантів класифікацій теорій ядерного 

стримування, проте за своєю суттю всі теорії зводяться до двох основних 

підходів: прихильників та противників розповсюдження ядерної зброї, відповідно, 

питання постає щодо того чи є ядерна зброя фактором стримування та миру в 

сучасному світі, або ж, навпаки, ядерна зброя приносить нестабільність та 

непередбачуваність на всіх рівнях міжнародних відносин.   

Дане питання є важливим для практичної площини нашого дослідження, 

оскільки вирішення на концептуальному рівні того, яким чином ядерна зброя 

впливає на відносини між акторами міжнародних відносин дозволяє зробити 

певні висновки щодо впливу ядерної зброї на відносини навколо ядерних програм 

КНДР та Ірану, що відбуваються в рамках горизонтального розповсюдження 

ядерної зброї на сучасному етапі. 

Варто зазначити, що одним з ключових питань, яке стоїть при розгляді 

явища ядерного стримування є питання переконливості стримування. Особливо 

актуальним дане питання було під час «холодної війни», коли від переконливості 

стримування двох наддержав залежало існування системи міжнародних відносин 

як такої. Питання переконливості ядерного стримування буде також досліджено в 

даному розділі. При цьому, уваги потребує і проблема мотивації держав при 
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намаганні отримати ядерну зброю. Крім того, розгляду потребує питання ядерної 

стабільності на сучасному етапі міжнародних відносин як теоретичної складової 

вищезазначеного питання.  

Стримуюча роль ядерної зброї в міжнародних відносинах. 

З 1945 року світ пережив більше років миру, якщо миром  вважати 

відсутність війни між найбільшими країнами світу, ніж за всю сучасну історію. З 

часу завершення Другої світової війни відбулося переформатування системи 

міжнародних відносин. Відбувся перехід системи від мультиполярності до 

біполярності та подальший розпад біполярної системи і перехід до сучасної 

системи міжнародних відносин. Ці процеси супроводжувалися дією нового 

вадливого фактору – ядерного. Здатність ядерної зброї впливати на політичні 

відносини між державами потребує додаткового теоретичного осмислення. 

Поширення ядерної зброї є, як показує досвід, невідворотнім процесом. [72, 

c.29-30]. Існують певні політологічні течії та відповідні групи науковців, які 

вважають за можливе відмову від ядерної зброї в майбутньому. Такі науковці 

гуртуються навколо ініціативи «глобальний нуль» та багатьох інших проектів, 

однак, на думку автора, на сьогоднішній день повне знищення ядерної зброї 

видається утопією. Головна мета кожної держави – забезпечення власної безпеки. 

При цьому, якщо певна держава має засоби для досягнення цієї мети, а також 

інших цілей шляхом використання мирних засобів, то шанси на використання 

сили безумовно зменшуються. [70, c.45-50] 

Класичне стримування, теорія якого бере свій початок ще з робіт Фукідіда, 

виходить з того,  що війна  стає малоймовірною, якщо втрати від неї більші за 

можливі виграші. Поява ядерної зброї стала, на думку автора, ключовим 

фактором збереження миру та уникнення глобальних конфліктів з часу закінчення 

Другої світової війни та по сьогоднішній день. Проте, нові фактори, що 

виникають після розпаду біполярної системи міжнародних відносин, на думку 

багатьох дослідників, зменшують рівень безпеки, що гарантується ядерною 

зброєю. 



 27 

Таким чином, варто дослідити яким чином ядерна зброя впливає на стан 

безпеки окремих країн та на стабільність системи міжнародних відносин в цілому.   

В цьому зв’язку варто повернутися до витоків теорії стримування як такої та 

дослідити механізм конвенційного та ядерного стримування. 

Першим постає питання, яким чином одна країна може переконати іншу 

утриматися від нападу на неї. Існує два найвірогідніші варіанти. Перший з них 

стосується можливості побудови фортифікацій та формування таких збройних 

сил, які будуть здаватися непереможними. Такий варіант іноді називають 

«оборонним ідеалом». Іншим варіантом є можливість з боку тієї чи іншої країни в 

разі нападу на неї нанести удар у відповідь, що призведе до неприйнятних 

наслідків для агресора. Таким чином постає два таких окремих поняття: захист та 

стримування. Якщо для «оборонного ідеалу» в основному враховуються 

можливості конвенційних військ, прикладом використання такої стратегії є лінія 

Мажино та лінія Маннергейма, обидві з яких, до речі, хоча й з різних причин не 

виконали своєї оборонної функції. Для використання ж стратегії стримування 

придатною є саме погроза використання ядерної зброї. [73, c.114-117] 

Питання, яке постає у зв’язку з цим полягає в тому, яким чином ядерна 

зброя впливає на  рівень стабільності в світі та чи виконує вона роль ядерного 

стримування в повній мірі, як це відбувалося в біполярній системі міжнародних 

відносин?  

Думки науковців з цього приводу розділяться. Так, досить велику кількість 

політологів, що займаються даним питанням умовно можна поділити на ядерних 

оптимістів та ядерних песимістів. Перша група представлена насамперед 

впливовими роботами К.Уолтца та Дж.Мершаймера. Друга – дослідженнями 

С.Сагана [140], Р.Куглера, Д.Перковіца та інші.  

Так К.Уолтц у своїх роботах, систематизуючи роботи попередників, 

зазначав, що, по-перше, війна між країнами, в яких наявна ядерна зброя, є 

малоймовірною через те, що в разі агресії однієї з сторін, існує велика ймовірність 

того, що інша сторона застосує наявну в неї ядерну зброю. При цьому виникає 

ситуація, коли ядерний удар у відповідь на агресію буде перевищувати за 
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наслідками виграші від проведеної війни, а держави не схильні боротися за 

невеликий виграш шляхом великих втрат. [166, c.33-38]. По-друге, країни 

відносяться з меншою пильністю до війни, якщо прогнозовані втрати від війни є 

відносно невеликими і з більшою обережністю ставляться до війни, якщо 

прогнозовані втрати є великими.  

Причиною війн, як зазначав Дж.Мершаймер, можна вважати прорахунки зі 

сторони країн, які їх ініціюють [119]. При веденні війни одна сторона 

сподівається отримати перемогу за припустимих втрат, а інша сторона 

намагається не зазнати поразки та не понести серйозних втрат.  Саме 

неможливість чітко спрогнозувати потенціали супротивників та випадкові 

фактори сильно впливали на протікання та результат війни до винайдення ядерної 

зброї. 

Така логіка не діє під час проведення війни з країнами, в яких наявна ядерна 

зброя. Т.Шелінг зазначав, що, йдучи на конвенційну війну, країни розуміють, що 

їх втрати будуть обмеженими, на відміну від війни ядерної, коли втрати країн 

можуть бути неприпустимими [151, c.19]. Таким чином, під час проведення 

конвенційних війн постає питання про перемогу чи поразку  у війні, під час же 

можливого проведення ядерної війни мова йтиме про виживання або ж знищення, 

при чому під виживанням мається на увазі як виживання того, на кого нападають, 

так і виживання власне агресора після ймовірного удару у відповідь. Як 

ілюстрацію можливої ядерної війни Т.Шелінг приводив ситуацію з двома 

супротивниками в одному човні, що в разі агресивних дій можуть знищити сам 

човен і обидва загинути.  

Отже, можна зробити висновок про те, що сама по собі наявність ядерної 

зброї не є дестабілізуючим фактором в міжнародних відносинах, а скоріше 

навпаки, стримує держави від проведення військових дій,  які так чи інакше 

можуть призвести до використання ядерної зброї, а отже, і робить загальний 

рівень конфліктогенності нижчим саме завдяки логіці стримування.  

З часу втілення Манхетенського проекту число ядерних держав 

збільшилося. Подальше збільшення кількості ядерних держав в світлі намагання 
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Ірану та Північної Кореї отримати ядерну зброю є більш ніж вірогідним і 

залишається, на думку Р.Куглера та інших політологів, питанням часу.  При 

такому розширенні «ядерного клубу» постає питання, як себе будуть поводити 

нові ядерні держави. Думки дослідників з цього приводу розходяться. Деякі 

дослідники, такі як С.Саган, та Р.Куглер, вважають, що виникнення нових 

ядерних держав призведе до нестабільності у постбіполярному світі. Їх аргументи 

зводяться, в загальному вигляді, до більш складного, ніж в біполярній системі 

міжнародних відносин, механізму стримування, що має бути задіяний, і який, на 

їх думку, може виявитися неефективним для залучення до нього нових держав. 

Інші ж дослідники, такі як, в першу чергу, К.Уолтц,  наголошують на позитивній 

ролі розширення «ядерного клубу». На їхню думку, збільшення кількості ядерних 

країн призведе не тільки до неможливості ведення ядерного конфлікту, але й 

припинить намагання проведення конвенційного конфлікту між потенційними 

ворогами. [165, c.29] 

Узагальнюючи дискусію вищезгаданих авторів, можна навести наступні 

авторські міркування.  

На національному рівні існує декілька приводів для хвилювання. 

Припускається, що країни, які отримають ядерну зброю, не зможуть її адекватно 

контролювати через наявність внутрішніх протиріч та нестабільності, що, в свою 

чергу, породжує небезпеку для країн-супротивників та може викликати гонку 

перш за все конвенційних озброєнь, що призведе до дії дилеми безпеки та 

негативних наслідків вже на регіональному рівні. При сьогоднішньому наявному 

процесі глобалізації та залученні універсальної та регіональних організацій до 

вирішення конфліктів, це може привести і до нестабільності та напруженості  на 

глобальному рівні.  Аргументи на користь того, що ситуація з ядерною зброєю на 

локальному рівні не становить загрози наступні: 

- перш за все, для того, щоб розробити ядерну зброю, потрібно залучити на 

відносно довгий термін велику кількість експертів та значне фінансування. 

У випадку, коли в країні існує нестабільність, такі довготермінові та 

високовартісні проекти видаються малоймовірними. Нестабільність та часті 
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зміни керівництва країни породжує розробку в основному короткострокової 

політики, спрямованої на те, щоб утриматися при владі, і не сприяє 

втіленню дорогих та довгострокових програм.  

- По-друге, в разі наявності ядерної зброї, гонка озброєнь є малоймовірною. В 

сучасному світі, ядерна зброя скоріше стане фактором, який буде 

гальмувати гонку озброєнь.  

Дані аргументи свідчать на користь того, що ймовірність застосування 

ядерної зброї на національному рівні є надзвичайно невеликою.  

Наступним постає питання про роль ядерної зброї на регіональному рівні. 

Розглядаючи це питання можна прийти до кількох гіпотетичних моделей. 

- По-перше, держави, що володіють ядерною зброєю, можуть розділяти 

спільний кордон та мати територіальні суперечки або серйозні політичні 

розбіжності. За такої ситуації занепокоєння викликає те, що держави 

можуть застосувати ядерну зброю одна проти іншої. Чіткого спростування 

такої можливості немає, хоча, як прилад, наводять історію відносин між 

КНР та СРСР. Розглядаючи даний приклад, можна говорити про те, що 

наявність ядерної зброї  змушує країни, що розділяють спільний кордон, 

діяти більш обережно. Якщо відштовхуватися від того, що лідери країн  при 

проведенні зовнішньої політики притримуються теорії раціонального 

вибору, то наявність ядерної зброї послужить стимулом для того, щоб не 

тільки не використовувати власне ядерну зброю, а й утриматися від 

надмірної ескалації будь-якого наявного конфлікту та намагатися вдаватися 

до пошуку прийнятних рішень для двох країн. Емпіричним підтвердженням 

даного положення є відносини між Індією та Пакистаном, у відносинах між 

якими сформувалася дієва регіональна система стримування.  [166, c.167-

168] 

- По-друге, занепокоєння викликають радикальні лідери в країнах, які мають 

чи намагаються отримати ядерну зброю. Варто зазначити, що політичні 

лідери, які є радикальними  у своїх діях чи заявах на внутрішній арені,   не 

завжди виступають як радикальні лідери на міжнародній арені.  
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Наявність ядерної зброї призводить до ефекту «вимивання радикалізму».  

На дії держав, що володіють або намагаються отримати ядерну зброю, 

накладаються додаткові структурні обмеження, оскільки така країна автоматично 

стає свого роду країною-пертурбатором для системи ядерної стабільності, 

учасники якої будуть намагатися прийти до точки рівноваги після її порушення 

новою ядерною державою.  

Варто також дослідити питання можливого розв’язання конвенційної 

превентивної війни або нанесення превентивних ударів (у тому числі з 

застосуванням ядерної зброї)  по країнах, що знаходяться в процесі розробки або 

вже мають ядерну зброю, проте в невеликій  кількості.  Дане питання набуває 

актуальності в роботах П.Брауна, який досліджував можливість створення 

близькосхідної системи стримування, та П.Моргана, який розглядав можливі 

сценарії поведінки держав, що тільки набули або знаходяться в стадії розробки 

ядерної зброї та приходив до висновку про те, що такі держави здатні швидко на 

тлі емпіричного досвіду ядерних держав засвоїти головні постулати ядерного 

стримування. [117, c.245] 

На думку авторів, найбільша ймовірність превентивного удару залишається 

на початковій стадії розробки ядерної зброї з боку країн, які розглядають 

наявність ядерної зброї як потенційну загрозу своїй безпеці або як 

дестабілізуючий фактор на локальному чи регіональному рівнях.   Привабливість 

такого удару полягає  у  неможливості нанесення удару у відповідь за допомогою 

ядерної зброї.  

Однак виникають деякі складнощі щодо превентивного удару. По-перше, чи 

можна за допомогою ядерної зброї знищити повністю потенціал для виробництва 

ядерної зброї? В переважній більшості випадків, для того, щоб повністю знищити 

такі можливості, доведеться  проводити повномасштабну військову операцію та 

брати під контроль управління інфраструктурою потенційного розробника 

ядерної зброї, що означає ведення повномасштабної війни проти такої країни.  

Небагато країн зважиться на такий крок заради попередження розгортання 

ядерної програми. Крім того, роботи по розробці ядерної зброї ведеться при 
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дотриманні режиму секретності, а отже, на певній стадії розробки вже не можна 

бути впевненим в тому, чи має країна-розробник вже готову ядерну зброю, яку 

може застосувати у відповідь на превентивну атаку.  

Превентивний напад на країну, що вже має ядерну зброю менш ймовірний, 

ніж напад на країну, що знаходиться в стадії розробки, оскільки гарантувати 

знищення всіх запасів ядерної зброї, якими б вони не були, не можна, а отже, 

залишається вірогідність того, що певний відсоток ядерної зброї, навіть з 

невеликого арсеналу, вціліє та буле використаний як засіб відплати та 

направлений проти агресора, що застосував превентивний удар. [142, c. 102-107]  

При цьому,  навіть якщо в країни наявна невелика кількість ядерної зброї, вона не 

може ефективно служити стримуючим фактором, зокрема і від превентивних 

ударів.  

Слід зазначити, що для того, щоб виконувати стримуючу функцію, країна, 

що володіє ядерною зброєю, повинна відповідати декільком основним вимогам, 

стримування держави повинно бути «переконливим». В подальшому ми більш 

детально розглянемо поняття «переконливості», в даній главі лише наведемо 

основні постулати переконливого ядерного стримування: 

- ядерні сили країни повинні пережити першу атаку по своїй території та, 

зокрема,  ядерним об’єктам, та бути в змозі після нападу на власну країну 

провести напад у відповідь; 

- окрім фізичного виживання ядерної зброї, повинно зберігатися 

командування, яке б могло віддати наказ про удар у відповідь.  [152, c.76-84] 

Якщо країна має ядерну зброю, то розміщення ядерної зброї є секретним. Ядерна 

зброя має як правило диверсифіковані засоби доставки, що ще більше ускладнює 

можливість повного знищення ядерної зброї потенційним агресором. Що ж 

стосується командування, то воно як правило диверсифіковане та має інструкції 

щодо дій в разі нараду на територію країни та її ядерні об’єкти, а отже, шанси на 

знищення командування в повному обсязі є відносно невеликими.  

При розгляді питання потенційного контрудару з боку держави, що 

піддалася превентивному удару, деякі дослідники висловлюють думку про те, що 
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після превентивного удару, буде складно досягти рівня «неприйнятності» для 

супротивника при ударі у відповідь [165, c. 89]. При розгляді цього питання варто 

розглянути поняття «неприйнятності» наслідків для тієї чи іншої країни в 

сучасних умовах.  

Під час ведення «холодної війни» американськими посадовцями, зокрема 

Р.Макнамарою, висувалися припущення про неприпустимість наслідків удару у 

відповідь по країні в разі знищення від такого удару половини або ж навіть чверті 

країни. Навіть в період «холодної війни» така логіка, якщо брати до уваги і заяви 

китайських лідерів, які говорили про те, що навіть декілька мільйонів китайців 

буде достатньо для існування держави в разі знищення іншої частини населення 

під час ядерної війни, була ледве припустимою. В сучасних же умовах навряд чи 

з’явиться лідер, який буде заявляти про те, що він готовий пожертвувати навіть 

декількома містами заради забезпечення національної безпеки країни шляхом 

нанесення превентивного удару по потенційному супротивнику [117, c.201-228]. 

Інше питання, яке постає при обговоренні наявності ядерної зброї, зокрема 

її розповсюдження на нові держави, стосується можливості початку гонки 

озброєнь між цими державами за прикладом гонки озброєнь, яку можна було 

спостерігати під час «холодної війни». Однак існує ряд аргументів на користь 

того, що нові ядерні держави не мають потреби в нарощуванні своїх ядерних 

потенціалів в умовах дії логіки стримування, оскільки, в разі неможливості 

гарантованого знищення всього без винятку ядерного потенціалу потенційного 

супротивника, нарощування ядерних сил, що виходить за рамки необхідної 

кількості для стримування від нападу, втрачає сенс. 

Постає питання «достатності» ядерного потенціалу. Враховуючи сучасні 

тенденції переговорного процесу щодо скорочення ядерних озброєнь, кількісний 

вимір «достатності» стримування зменшується. Відповідно, в сучасних умовах, 

гонка ядерних озброєнь є необґрунтованою.  

Крім того, розгляду варте питання про можливість нарощування 

конвенційних збройних сил за наявності в країни ядерної зброї. В цьому випадку 

варто зазначити, що нарощування конвенційних сил, по-перше, жодним чином не 
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впливає на можливості удару у відповідь після атаки ядерними силами, а по-

друге, нарощування конвенційних озброєнь не впливає на логіку стримування при 

наявності ядерної зброї, оскільки в разі виникнення конфлікту з застосуванням 

ядерної зброї, конвенційні озброєння не будуть відігравати визначальної ролі у 

вирішенні такого конфлікту. Причому слід розуміти, що нарощування 

конвенційних озброєнь з боку великих держав, які претендують на роль 

глобального або регіонального лідера переслідують відмінні від просто 

оборонних стратегій цілі, а отже, таке нарощування не пов’язане з наявністю чи 

відсутністю у країни ядерних озброєнь. [167, c.73-78] 

Разом з тим варто приділити увагу теоретичним положенням, що 

спростовують стабілізаційну роль ядерної зброї в міжнародних відносинах. 

Представники деяких наукових шкіл вважають необгрунтованим твердження про 

дієздатність ядерного стримування в постбіполярному світі, зокрема, такі 

авторитетні політологи як С.Саган, Перкович, Р.Куглер, представники 

організаційної теорії. Варто розглянути основні аргументи даних авторів.   

Теорія стримування  містить декілька базових припущень. Головним з таких 

припущень є теза про те, що держави поводяться як раціональні актори,  а 

оскільки дії, вчинені за допомогою ядерної зброї чи проти країни, яка володіє 

ядерним арсеналом, неминуче призведуть до неприйнятних негативних наслідків , 

то такі держави від відповідних дій будуть утримуватися.  

Існують, однак, ряд теорій, які не підтримують ідею стримуючої ролі 

ядерної зброї та протиставляють цій теорії аргументи на користь того, що 

поширення ядерної зброї не призведе до позитивних наслідків. Аргументи 

полягають в найширшому плані в тому, що професійні військові, які 

контролюють ядерну зброю, без сильного цивільного контролю схильні до 

недотримання принципу стримування та існує вірогідність застосування ядерної 

зброї саме за ініціативою військових. Друге загальне припущення на підтримку 

тези виходить з того, що велика кількість країн, які відносно нещодавно стали 

ядерними або прагнуть отримати такий статус, не мають чітких та дієвих 
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механізмів щодо контролю над військовими, які без такого контролю схильні до 

недотримання принципу стримування за допомогою ядерної зброї [70, c. 24-28]. 

Розглядаючи ядерну зброю як фактор стримування, потрібно відзначити, що 

для існування ядерного стримування необхідними є наступні вимоги:  

1) країна, що вже має ядерну зброю, не повинна проводити превентивну війну 

в період, коли інша країна знаходиться в стадії розробки ядерної зброї, 

однак ще не досягла побудови ядерного арсеналу; 

2) країни повинні розвивати ядерні арсенали таким чином, щоб мати достатні 

запаси ядерної зброї для гарантованого удару у відповідь на ядерну атаку; 

3) країни повинні забезпечити безпеку та контроль своїх ядерних арсеналів 

таким чином, щоб не допустити несанкціонованого або випадкового 

використання ядерної зброї.  

Однією з провідних теорій, що підтримує саме таку тезу є організаційна 

теорія.    Ця теорія виходить з двох головних припущень [142,c. 65-69]. 

По-перше, великі організації, такі як держава, функціонують в обмежених 

рамках раціональності: оскільки такі організації як держави є надзвичайно 

великими, в них діють спрощені механізми розуміння проблем, в організаціях 

часто виробляються стандартизовані механізми прийняття рішень, а отже, 

зменшується фактор особистості, що відповідним чином впливає на прийняття 

рішень. До того ж, у великих організаціях часто спостерігається зміщення 

акцентів, коли організація займається поточними цілями, не приділяючи належної 

уваги довгостроковим цілям. 

Друга група проблем пов’язана з конфліктністю в середині самих 

організацій, оскільки окремі члени організації мають різні погляди на різні 

проблеми. В рамках нашої тематики слід зазначити, що, на приклад, військові на 

різних рівнях мають різні бачення вирішення тих чи інших проблем, а тому, 

навіть діючи раціонально з точки зору військового командування, військові чи 

інші групи в рамках організації в загальному можуть порушувати раціональність 

політики держави  в цілому.[142, c.124-136] 
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Аналізуючи з критичної точки зору теорію ядерного стримування, слід 

розглянути три чинники стримування про які згадувалося вище. 

Першим припущенням, яке роблять прихильники теорії ядерного 

стримування є  припущення про те, що на початковому етапі розроблення ядерної 

зброї, країна, в якої вже є ядерний потенціал, не буде проводити превентивний 

напад.  Однак, з точки зору організаційної теорії, є декілька аргументів на користь 

того, що саме військові будуть виступати за проведення таких атак, а тому 

вірогідність атаки залишається високою.  До  таких причин відносять, зокрема, те, 

що військові в силу специфіки своєї діяльності бачать війну як дієвий засіб 

протидії ряду загроз для національної безпеки, зокрема і загрозі розробки ядерної 

зброї з боку потенційних супротивників. По-друге, військові діють в більшій мірі 

в рамках  короткострокових перспектив, міркуючи в рамках перемоги або 

програшу в конкретній війні чи військових. [142, c.145-148] 

Крім того, військові в більшості випадків схильні до втілення наступальних 

доктрин, ніж до проведення політики замирення та оборонної політики, а тому 

превентивна війна у випадку, коли вона може хоча б на певний час відтягнути або 

ж взагалі позбавити можливості потенційного супротивника розробляти ядерну 

зброю, що є прямою небезпекою для національної безпеки, є оптимальним 

варіантом в очах військових.  [142, c. 150-154] 

Наступною умовою для дії теорії ядерного стримування є  припущення про 

можливість удару у відповідь на ядерну атаку. Прихильники теорії ядерного 

стримування говорять про те, що навіть відносно невеликих ядерних потенціалів 

буд достатньо для того, щоб нанести удар у відповідь. Така логіка беззаперечно 

говорить на користь теорії ядерного стримування, оскільки жодний політичний 

лідер не піде на використання ядерної зброї, точно знаючи про невідворотність 

удару у відповідь. Однак, якщо така логіка за певних умов порушується і питання 

про удар у відповідь при наявності, скажімо, невеликої кількості ядерних сил 

ставиться під сумнів, то разом з цим ставиться під сумнів і теорія ядерного 

стримування як така. В цьому контексті варто розглянути питання про можливість 

виживання ядерних сил певної країни після нанесення по її території ядерного 
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удару та простежити залежність кількості ядерної зброї та можливості удару у 

відповідь на завданий удар.  

В даному питанні основна роль відводиться кількісним характеристикам 

ядерної зброї. Потрібно розуміти, що сама по собі розробка ядерної зброї без 

достатнього рівня розвитку носіїв та їх фізичного захисту не призводить до дії 

ядерного стримування, а навпаки, буде призводити до дії дилеми безпеки між 

потенційними супротивниками та до розгляду ними можливості нанесення 

превентивного удару [34, c.189-224]. 

Крім того, окрім фізичної можливості використання ядерної зброї для удару 

у відповідь на завданий удар, існує і проблема командування ядерними військами. 

Може скластися ситуація, коли навіть за наявності необхідних технічних вимог 

через недосконалість командування ядерними силами можливість удару у 

відповідь ставиться під сумнів.  

Всі ці положення за певних умов ставлять під сумнів одну з головних 

підвалин теорії ядерного стримування, яка базується на тому, що в будь-якому 

разі, після нападу при будь-якій мотивації однієї ядерної країни на іншу, на 

країну-агресора чекає удар у відповідь, який принесе неприпустимі втрати для 

агресора, і що, розуміючи це, потенційний агресор не застосує ядерну зброю. На 

нашу думку, така логіка нівелює ще одне положення теорії стримування про те, 

що гонка озброєнь між новими ядерними країнами з невеликими потенціалами не 

є доцільною. Використовуючи вищенаведену аргументацію, можна дійти 

висновку, що в разі теоретичної можливості знищення ядерних сил супротивника 

одна з сторін потенційного конфлікту буде нарощувати ядерні сили для того, щоб 

зробити таке знищення більш реальним, тим самим убезпечити себе від удару у 

відповідь, а друга сторона буде збільшувати свій ядерний потенціал в надії на те, 

що потенційний супротивник, знаючи про більшу кількість наявної ядерної зброї 

буде більш обережним  своїх діях.   

Остання вимога, яка ставиться для справдження теорії ядерного 

стримування стосується недопущення випадкових запусків ядерних боєголовок. 

Теорія ядерного стримування виходить з того, що «старі» ядерні держави вже 
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мають необхідні засоби та інфраструктуру для недопущення випадкових запусків, 

натомість, нові потенційні ядерні держави не зіштовхнуться з більшими 

складнощами, ніж уже існуючі ядерні держави та за аналогією зі старими 

ядерними країнами так само зможуть подолати проблеми, що виникнуть та не 

допустять несанкціонованого запуску. Держава повинна відповідати декільком 

вимогам для ефективного контролю над озброєннями. По-перше, для захисту 

ядерної зброї держава повинна мати диверсифіковану систему безпеки для 

ядерної зброї та ядерних матеріалів; по-друге, повинна використовуватися 

практика «навчання на помилках»; крім того, виділяють важливість культури 

відповідальності в організації. Якщо припустити, що держави діють повністю і 

виключно в межах теорії раціонального вибору, то проблеми з безпекою ядерної 

зброї від несанкціонованого використання зменшуються, однак, існує думка про 

те, що держави далеко не завжди діють в рамках теорії раціонального вибору, 

оскільки державі, як складній формі організації, притаманні такі структурні 

особливості як складність системи та висока взаємопов’язаність її елементів.  

Особливе занепокоєння у зв’язку з розглядом даного питання викликають нові 

країни ядерного клубу, а також ті країни, які намагаються отримати ядерну зброю, 

в разі успішного завершення своїх ядерних програм. [59, c. 199-205] 

По-перше, таким країнам у зв’язку з важкою економічною ситуацією, важко 

буде розробити та втілити адекватну до сучасних умов систему фізичного та 

електронного захисту ядерної зброї.   

По-друге, такі країни як Ізраїль, Індія, Пакистан, що вже розробили ядерну 

зброю, не говорячи про Північну Корею та Іран, які прагнуть розробити ядерну 

зброю, або ж у випадку з КНДР вже скоріше за все мають декілька одиниць 

ядерної зброї готової до використання,  проводили або ж, у другому 

випадку,проводять розробку ядерної зброї в режимі секретності,що в свою чергу, 

не дозволяє їм в більшості випадків проводити всі необхідні випробування, в тому 

числі, розробку та випробування систем безпеки відповідної якості. 

Крім того, занепокоєння викликає те, що нові ядерні країни можуть фізично 

знаходитися близько одна від одної, мати протиріччя та при цьому мати 
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недостатні  системи оповіщення про запуск ядерних ракет. В цьому випадку, 

логіка стримування між СРСР та США,коли навіть при випадковому запуску 

ракет, країни мали принаймні 10 хвилин для того, щоб з’ясувати випадковість або 

дійсно цільову спрямованість запуску ядерних боєзарядів, а з часу Кубинської 

кризи, така можливість завдяки проведенню прямого зв’язку, існувала 

безпосередньо між керівництвом країн, не діє, оскільки на прийняття рішення про 

запуск ракет у відповідь у випадку Індії та Пакистану, враховуючи невеликий час 

підльоту та малу стратегічну глибину території,  залишаться лічені хвилини, а, 

отже,  в разі несанкціонованого запуску ракет   майже напевно відбудеться удар.  

Наступним припущенням, що ставить під сумнів теорію раціонального вибору, є 

те, що в нових державах, що отримали ядерну зброю та державах, що прагнуть її 

отримати існує великий рівень нестабільності та можливі внутрішні заворушення 

і навіть громадянські війни, що, в свою чергу може призвести до 

несанкціонованого застосування ядерної зброї за багатьма можливими 

сценаріями.  

При розгляді питання про охорону ядерних об’єктів, найбільше 

занепокоєння викликають держави, що нещодавно отримали ядерну зброю чи 

прагнуть її отримати, оскільки саме такі держави мають найбільші шанси на 

втрату контролю над своїми озброєннями та як наслідок цього -  

несанкціонований запуск ядерної зброї, який при наявному низькому ріні систем 

оповіщення та перехоплення може призвести до непередбачуваних наслідків. 

Таким чином, розглянувши дві групи теорій, можна зробити висновок про 

те, що обидві теорії є логічно побудованими та мають право на існування.  

Проте, при подальшому дослідженні емпіричного досвіду впливу ядерного 

чинника на сучасну систему міжнародних відносин, на нашу думку, можна 

зробити висновок, що більшого обґрунтування на сьогоднішній день набуває 

теорія ядерної зброї як стримуючого фактору в міжнародних відносинах,  хоча в 

повній мірі таке твердження через виникнення нових загроз, які будуть розглянуті 

в роботі, підтвердити не можна.  

Переконливість як основна проблема теорії ядерного стримування 
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За класичною теорією стримування, дане явище розглядається як «політика, 

метою якої є шляхом  загрози військової відплати переконати потенційного 

супротивника в тому, що його втрати від потенційного нападу значно перевищать 

вигоду від такого нападу» [42, c.11]. 

Тобто, найбільш значущою ознакою стримування є загроза відплати, котра 

повинна адекватно сприйматися потенційним супротивником, тобто бути 

переконливою для нього. Під час біполярного протистояння блоків на чолі з 

двома наддержавами часів «холодної війни», таке розуміння диктувало логіку 

ядерного стримування, оскільки для кожної зі сторін з більшою чи меншою 

вірогідністю було зрозумілим, яким чином ядерний удар по території іншої країни 

відобразиться на опоненті, та яку відповідь на напад слід очікувати. Після розпаду 

біполярної системи міжнародних відносин, у зв’язку з диверсифікацією загроз для 

кожної країни, переконливість ядерного стримування розмивається.  

На теоретичному рівні варто перш за все дослідити, за яких умов 

переконливість стає ефективною та як логіка переконливості на теоретичному 

рівні діяла під час «холодної війни».  

Ефективне стримування передбачає комбінацію сили, волі до її 

використання та розуміння цього потенціальним агресором. Г.Кісінджер особливо 

виділяв розуміння потенційним агресором того факту, що проти нього буде 

використана ядерна зброя у відповідь на агресію як основоположний чинник 

ядерного стримування.  

П. Сіновець у своїй роботі «Двуликий Янус, або теорія ядерного 

стримування у 21 столітті» наводить наступні умови для дії стримування: 

- необхідна технічна спроможність держави до виконання загроз 

- політична поля до виконання загрози в разі такої необхідності  

- розуміння потенційним супротивником того, що наявні можливості дійсно 

будуть використані проти нього за певних умов [42, с. 11]. 

Таким чином, сама по собі наявність ядерної зброї автоматично не означає 

дію  ядерного стримування. Для дії стримування необхідний ряд додаткових 

чинників. При чому, розглядаючи питання переконливості стримування, вчені 
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приходять до висновку, що варто не допускати двох крайностей: по-перше, це  - 

занадто сильна загроза  ядерного удару у відповідь на дії, що можуть бути 

ворожими пo відношенню до країни з ядерною зброєю. В цьому випадку починає 

діяти дилема безпеки, будь-які спроби держави посилити  свою безпеку за даних 

умов буде розглядатися як пропорційне зменшення безпеки для інших держав. 

Таким чином, може виникнути ситуація упереджувального удару, коли причиною 

війни стане неправильне розуміння бажання певної держави укріпити свою 

безпеку за допомогою розвитку ядерних сил. По-друге, це – недостатність загрози 

відплати. При цій ситуації,  переконливість того, що ядерні сили будуть успішно 

застосовані проти потенційного агресора недостатня, що призводить до бажання 

порушити статус-кво потенційним супротивником [152, c. 134-152]. 

Вже розглядалося питання про те, що при класичному конвенційному 

стримуванні мова йде про відносні втрати  в разі, коли стримування не працює та 

починаються військові дії, при ядерному стримуванні мова йде про виживання 

держави як такої. З однієї сторони, такий підхід дозволяє зробити логічний 

висновок про те, що ядерне стримування повинно діяти в будь-якій ситуації, з 

іншої ж сторони, в разі протікання конфлікту, об’єктом якого не є виживання 

певної держави, в якої наявна ядерна зброя, досить малоймовірним видається 

застосування ядерної зброї, що в часи холодної війни практично означало взаємне 

знищення двох основних супротивників.  Відповідно, проблема переконливості 

ядерного стримування стає однією  з головних при розгляді питання ефективності 

логіки ядерного стримування.  З  1960-х років, дослідники починають приділяти 

все більше уваги не питанню існування ядерного стримування як такого, а саме 

питанню переконливості ядерного стримування між двома основними блоками 

держав.  

Класичний варіант теорії ядерного стримування, представляє собою таку 

стратегічну політику, коли ми впевнені, що інструмент відплати, на який 

покладається така політика, ніколи не буде використаний. Основну увагу 

дослідники приділяють питанню виживання ядерних сил після можливого 

першого удару потенційним супротивником по території країни. А отже 
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стримуюча роль ядерної зброї присутня в тій чи іншій мірі при наявності ядерної 

зброї як такої, однак переконливість стримування існує лише тоді, коли 

супротивник впевнений, що в разі нападу, настане удар у відповідь. Сама по собі 

наявність ядерної зброї в держави, навіть якщо це потужний наступальний 

потенціал, який, однак, недостатньо захищений від першого удару, може 

призвести до ситуації протилежної до взаємного стримування. Держави будуть 

розглядати можливість раптового удару з боку супротивника, а отже, можуть 

розглядати варіант нанесення першого упереджу вального удару в разі 

конфліктної ситуації [152, c.167-174]. 

Крім того, стримування повинно нести взаємний та пропорційний характер, 

тобто вразливість ядерних сил двох супротивників, або ж їх невразливість один 

для одного повинна бути рівною. Така ситуація під час «холодної війни» виникає 

лише за настання приблизного паритету між двома провідними ядерними 

державами.  

Таким чином, за різних умов співвідношення ядерних сил, між 

супротивниками можливі різні комбінації переконливості стримування. 

Узагальнюючи погляди французьких політологів, П. Сіновець виділяє наступні 

гіпотетичні ситуації в залежності від ступеню переконливості стримування: 

- абсолютна стабільність, яка виникає коли обидві сторони вважають, що в 

разі нападу на супротивника удар у відповідь призведе до неприйнятних 

наслідків, незважаючи на вигоди, отримані від нападу першим. Дана ситуація є 

найкращою для виконання умов ядерного стримування та відповідає класичній 

теорії стримування;  

-  абсолютна нестабільність, коли обидві держави впевнені, що у відповідь на 

перший удар, удару у відповідь не буде. Дана ситуація є найгіршою при наявності 

ядерної зброї в двох країнах, оскільки взаємний страх до раптової атаки зводить 

до мінімуму ефект стримування;  

- абсолютна перевага, коли одна зі сторін впевнена, що зможе знищити 

ядерні сили супротивника, або ж має засоби захисту від удару у відповідь, які 

гарантують, що ядерні сили супротивника не зможуть досягти власної території. 
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За таких умов постає декілька застережень. По-перше, навіть при значній перевазі 

ядерних сил, залишається можливість нанесення удару у відповідь, за часів 

холодної війни, такий удар міг бути нанесений по території, на приклад, 

союзників. По-друге, важливим фактором за даних умов є процес прийняття 

рішень в державах, від якого залежить, на скільки можливим буде ядерний удар 

по території супротивника. Власне, абсолютна взаємна стабільність може бути 

досягнута в разі відносно рівних можливостей опонентів до удару у відповідь, 

тобто дана ситуація складається при досягненні відносного паритету. [42, c. 18-19] 

Погоджуючись з думкою П. Сіновець, варто зазанчити, що ядерні сили 

держави повинні відповідати наступним основним вимогам: 

- Здатність вижити. Найбільш схильними до виживання з класичної тріади 

вважаються морська компонента, тобто, підводні човни з балістичними ракетами 

на борту. В той же час, наявність сильної морської компонент можлива лише за 

наявності сприятливих умов для розвитку компоненти. Так, Радянський Союз 

робив ставку на наземну компоненту тріади, оскільки велика територія держави 

давала можливість диверсифікувати знаходження МБР наземного базування, а 

завдяки можливості до сухопутного маневрування в рамках мобільних 

батальйонів МБР, ефект диверсифікації посилювався. В той же час, менші 

можливості морського базування МБР, на відміну від США, збільшували 

вразливість морської складової тріади СРСР.  

- Достатність. Дана категорія напряму пов’язана з поняттям неприпустимих 

наслідків від ядерного удару. Достатність як кількісний показник означає 

можливість за кількістю носіїв та ядерних боєголовок нанести такий удар, який 

інша сторона сприймала б як неприпустимий. 

- Спроможність прорвати систему захисту, розгорнуту супротивником. 

Даний якісний показник є надзвичайно важливим для дії переконливого ядерного 

стримування. Розуміючи це, під час холодної війни, СРСР та США намагалися 

покращити якісні характеристики носіїв, а також співпрацювали у питанні ПРО, 

відсутність яких є бажаним чинником для дії ефективного стримування.  
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- Паритет учасників системи стримування за кількістю ядерних озброєнь . з 

часу досягнення такого паритету (хоча б приблизного),  СРСР та США під час 

усіх домовленостей з приводу скорочення ядерних озброєнь, керувалися перш за 

все паритетністю в озброєннях. 

- Відсутність потужних систем захисту проти удару в обох сторін. 

Розглядаючи дане питання, мова йде перш за все про систему ПРО, яка була 

обмежена за договором 1972 року та протоколом до нього 1974 року одним 

районом захисту для кожної з наддержав. Однак, системи раннього попередження 

за класичною теорією стримування, є корисними для дії переконливого 

стримування, оскільки дають можливість здійснити зустрічний удар до знищення 

власних ядерних сил в разі атаки, що зменшує вірогідність атаки потенційним 

супротивником. Проте, сучасна система ПРО, що будується в першу чергу США 

та намагання наздогнати в цій сфері США Росії, потребують більш детального 

аналізу.  

Важливим чинником для дії переконливого стримування є небажаність 

розвитку так званого контрсилового потенціалу, тобто сил, які спрямовані 

виключно на знищення озброєнь супротивника. Так, на думку Т.Шеллінга, 

озброєння, які здатні вражати лише населення та нездатні нанести реальної шкоди 

озброєнням, є виключно засобом захисту, оскільки позбавляють супротивника 

бажання вдарити першим для збереження свого силового потенціалу, на відміну 

від озброєнь, що розроблені з метою знищення військових цілей, що показують 

потенційному супротивнику переваги першого удару та зменшують 

переконливість стримування. [42, c.19-22] 

Таким чином, основою переконливості стримування під час «холодної 

війни» було взаємне гарантоване знищення. Після досягнення паритету були 

створені такі умови, за яких і СРСР, і США розуміли, що навіть обмежений удар 

по території супротивника з використанням ядерної зброї може призвести до 

взаємного знищення обох сторін, а тому, незважаючи на теоретичні та 

доктринальні розробки щодо оперативного застосування ядерної зброї, вона так і 
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не була використана під час «холодної війни» при ситуації, коли і США, і СРСР її 

мали.  

Дослідження переконливості ядерного стримування велися в рамах 

декількох теоретичних шкіл, зокрема, тими, хто займався дослідженнями в рамках 

математичної та психологічної шкіл, а також прихильниками стратегічної та 

історичної шкіл.  

Загалом загроза даними школами розглядається як «дії, яким актор надає 

перевагу, коли очікувані результати від її виконання перевищують очікувані 

ризики в разі невдачі або ж, виходячи з протилежного, як дію, яку актор волів би 

не виконувати, однак готовий піти на неї в разі певних негативних дій зі сторони 

супротивника».[42, c. 23] 

При дослідженні переконливості загрози в рамках ядерного стримування, 

дослідники значної уваги надають питанню раціональності актора, який приймає 

рішення щодо використання ядерної зброї. Раціональний актор зазвичай 

трактується як такий, що має чітке уявлення про співвідношення цілей держави та 

засобів їх досягнення, а також приймає всі рішення на основі повної інформації по 

ситуації, що склалася, та беручи до уваги всі можливі аргументи при прийнятті 

рішення. Однак, безумовно, таке визначення раціональності не є повністю дієвим 

як для періоду «холодної війни», так і для всієї історії міжнародних відносин 

загалом, оскільки, часто брак інформації та різний ступінь формалізації прийняття 

рішень, перешкоджають в повній мірі раціональній поведінці актора. Система 

стримування як така, в часи «холодної війни» постає перед лідером або групою 

людей, що приймають рішення як вибір між престижем держави в широкому 

розумінні та виживанням держави, при чому, обидві цінності носять 

екзистинційний та системоутворюючий характер. В даній ситуації, раціональність 

постає як елемент, необхідний для виживання держави, однак, безумовно, 

шкодить для переслідування престижу державою. Тобто, припустивши, що два 

опоненти будуть діяти виключно раціонально при ситуації взаємного 

гарантованого знищення, яка склалася між СРСР та США в часи «холодної 

війни», то жодного сенсу в ядерній зброї як політичному інструменті немає, 
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оскільки жодна сторона не піде на її використання, відповідно, загроза ядерною 

зброєю втрачає будь-який сенс.  

Одним з найбільш авторитетних теоретичних вирішень даної ситуації є 

модель, заснована на «теорії ігор». Моделі Т.Шелінга для кризи за участі двох 

держав виходить з припущення про наявність лише декількох принципових 

альтернатив, при цьому варто відкинути альтернативи проміжні, тобто ті 

варіанти, які не призведуть до повного вирішення об’єктного поля конфлікту, а 

просто переведуть вирішення конфлікту в більш далеку в часі перспективу.  

Для вирішення такої ситуації, Т.Шелінг залучає так звану “Game of the 

Chicken”, коли актори системи представляються як два автомобілісти, що їдуть 

назустріч один одному на великій швидкості, при чому той, хто зверне першим, 

програє. Фактично, мова йде про питання виживання та престижу, два ключові 

моменти, до яких зверталися раніше. Гра має розв’язання у змішаних стратегіях, 

коли кожен із гравців із певними ймовірностями використовує одну із стратегій 

при кожній реалізації ігрової ситуації. Т.Шелінг пропонує нове – оригінальне – 

вирішення даної ситуації, яке полягає в тому, що один з водіїв повинен пересісти 

на задня сидіння та пристебнутися, таким чином, навіть якщо його опонент не 

зверне та пройде зіткнення, він залишиться живим, в разі ж, якщо опонент зверне, 

він виграє змагання. Таким чином, успіх даного водія забезпечений в будь-якому 

разі. Політична ситуація часів «холодної війни» при гарантованому взаємному 

знищенні значно знижує ступінь переконливості загрози. Відповідно, держава як 

раціональний актор не може загрожувати іншій державі взаємним знищенням, 

тому що це виводить її за рамки раціональності. Однак, держава здатна робити 

кроки, які підвищать ризик виходу ситуації з-під контролю та можуть потенційно 

призвести до взаємного знищення. Т.Шелінг називає таку ситуацію «загрозою, 

яка в чомусь покладається на випадок»  уміння використовувати такі загрози 

може давати можливість маніпулювати поведінкою опонента. При цьому важливо 

переконати опонента, що ціна дій, які вигідні вам, менша, ніж ціна невиконання 

таких дій. Типовим прикладом такої ситуації є Карибська криза, коли видима 

готовність Дж.Кеннеді піти на конфлікт змусила М.Хрущова прибрати ракети в 
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обмін на менші поступки з боку США з Куби, оскільки М.Хрущов, будучи в плані 

ядерного стримування раціональним актором, розумів наслідки ескалації 

конфлікту.  

В даній ситуації проявляються ще два важливих фактори – наявність повної 

інформації про супротивника та можливість донести адекватну інформацію про 

себе супротивнику. Загалом, модель Шеллінга формулює один з варіантів 

поведінки під час ситуації взаємного гарантованого знищення – балансування на 

грані ядерної війни, коли кожен з акторів шляхом збільшення загрози початку 

ядерної війни може потенційно впливати на політику іншого актора. Відповідно, 

важливим чинником в даній ситуації є раціональність акторів та неповна 

інформація про наміри та можливості супротивника [42, с. 24-30]. 

Якщо ж, навпаки, обидва опоненти впевнені в тому, що у відповідь на 

агресію неминуче відбудеться удар у відповідь, будь-яка спроба порушити статус-

кво, зачепивши життєві інтереси однієї зі сторін, буде супроводжуватися 

взаємним знищенням, що не принесе переваги жодній зі сторін, відповідно, лише 

співробітництво з умов переконливого стримування може принести позитивні 

результати. Дана ситуація вписується в «дилему в’язня». Для даної ситуації, 

раціональним для держав є утримання від порушення статус-кво, що може 

потягнути за собою почато ядерного конфлікту та знищення обох наддержав. При 

цьому, якщо хронологічно застосувати дві вищезгадані моделі, то перша з них 

буде притаманна скоріше початковому періоду ядерного протистояння, коли дві 

наддержави лише адаптувалися до умов наявності в обох з них ядерної зброї. 

Друга ж модель характеризує ситуацію ядерного паритету, коли остаточно 

сформувалася концепція взаємного гарантованого знищення.  

Крім того, важливою проблемою при розгляді питання про переконливість 

стримування є проблема так званих «червоних ліній», тобто, «чітке 

формулювання таких дій супротивника, які призведуть в контексті ядерного 

стримування до виконання погрози застосування ядерної зброї» [42, с. 32]. Ряд 

дослідників звертають увагу на те, що недостатня поінформованість про те, які 

саме дії можуть призвести до виконання погрози застосування ядерної зброї, 
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робить переконливість ядерного стримування меншою. Крім того, як зазначає Р. 

Джервіс, будь-яка конфліктна ситуація майже невідворотно призводить до 

неправильного розуміння частини мотивів та намірів супротивника. В результаті, 

державі важко довести до супротивника точну межу, за яку не можна переступати 

без того, щоб викликати ядерний удар у відповідь. Безумовно, протягом всієї 

«холодної війни» було зрозуміло, що ядерний удар по території США або ж СРСР 

призведе до неминучого удару у відповідь. Однак залишався ряд інших 

конфліктних ситуацій, при яких було незрозумілим, чи призведе дана ситуація до 

ядерного удару. Відповідно, теоретики ядерного стримування розробили так 

звану «криву переконливості», яка починається з оборони власної території та 

поступово знижується в рамках сфер відповідальності двох наддержав, території 

союзників та поступово зводиться до нуля в ситуаціях, де мова йде про захист 

інших інтересів.  

Ще одним важливим теоретичним моментом, на якому зупиняється ряд 

дослідників, що вивчають проблему переконливості стримування є проблема 

розповсюдження механізмy стримування на союзників. Дане питання особливого 

розгляду набуло в рамках французької та англійської політологічних кіл [101]. 

Виходячи з того, що актори в своїх діях повинні керуватися раціональністю, 

навряд чи політичні лідери наддержав могли повірити в те, що за нападом або 

іншими агресивними діями, які вони будуть проводити в сфері своїх інтересів 

неминуче настане ядерний удар. Переконливість стримування падає там, де 

безпосередньо не зачіпаються життєві інтереси двох наддержав. Особливе 

занепокоєння під час Холодної війни така ситуація викликала в Західній Європі. 

Європейські союзники США по НАТО закликали США підвищити стратегічні 

гарантії. Однак, як справедливо зазначав Г.Кіссінджер, європейські країни не 

повинні вимагати від США збільшення рівня гарантій безпеки для себе, оскільки 

США реально не можуть забезпечити підвищення ступеню даних гарантій, а 

навіть якщо могли б, то не хотіли б цього робити, оскільки виконання таких 

гарантій може призвести до загибелі цивілізації [101, c.123-146]. Відповідно, 

переконливість ядерної загрози в даній ситуації є невисокою. Виходом з такої 
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ситуації європейські політологи, зокрема, французька школа, бачили в тезі про те, 

що європейські ядерні сили достатні для того, щоб закрити «вікно 

переконливості» в даному випадку. При цьому, враховуючи розмір та можливості 

ядерних сил країн Європи, ставка робилася на неприпустимість для СРСР навіть 

часткової втрати населення, території та інфраструктури в разі удару ядерних 

європейських ядерних сил по території СРСР.  

Розглядаючи ж питання «розповсюдженого стримування», найбільш 

відомий дослідник даного явища, П.Хус [101], звертається до базових критеріїв 

переконливості даного явища, основними з яких є наявність у держави-захисника 

військових можливостей, необхідних для ведення повномасштабної війни та 

високої зацікавленості у веденні такої війни, тобто, крива переконливості, про яку 

ми говорили раніше, повинна знаходитися на високому рівні для країни-

захисника. Крім того, за аналогією для переконливості ядерного стримування в 

клаcичному вигляді, супротивники повинні бути  поінформованими про «червоні 

лінії» один для одного. Прикладом розповсюдженого ядерного стримування під 

час «холодної війни» може слугувати Угорська криза 1956 року, коли СРСР явно 

дав зрозуміти, що крива переконливості у випадку з Угорщиною знаходиться на 

високому рівні, а тому, враховуючи переконливість стримування СРСР в даній 

ситуації, США не перейшли до активних дій з даного питання. [42, c. 47] 

Таким чином, до завершення холодної війни, формується чітке розуміння 

теорії стримування, основним з параметрів якої є переконливість стримування. 

При цьому, за часів «холодної війни, ядерне стримування переходило від 

стабільного стану, до стану нестабільності, викликаного рядом факторів, що 

призводили до непереконливості ядерного стримування з боку однієї з наддержав.  

Після розпаду біполярної системи міжнародних відносин, ситуація з 

ядерним стримуванням змінюється через зростання учасників ядерного 

стримування, зміні характеру стримування, яке втрачає блоковий характер, 

співвідношення сил між учасниками та іншим факторам, про які йтиметься далі. 

Теорії ядерної стабільності 
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На сучасному етапі поняття «ядерна стабільність» витісняє конструкт 

«стратегічна стабільність», що розглядається крізь призму поняття «стратегічного 

паритету»,  яке було притаманне періоду біполярної конфронтації. Можна 

виокремити три контексти вживання терміну «ядерна стабільність» в сучасній 

політологічній думці [3, c.32]. 

По-перше, термін ядерна стабільність використовується при вивченні 

проблем нерозповсюдження ядерної зброї. На думку ряду авторів, 

розповсюдження ядерної зброї на кризові регіони (Близький Схід, Південна Азія, 

Корейський півострів) загрожує підвищенням конфліктності в них, оскільки на 

регіональних рівнях відсутні будь-які стабілізаційні механізми або практики, 

характерні для радянсько-американського протистояння. Так, наприклад, Н.Джоік 

бачить в ядерній стабільності особливу «поведінкову категорію» часів «холодної 

війни», в основі якої лежало  правило: наявність ядерних сил в обох 

супротивників відвертає пряму війну між ними. Таким чином, стабільність 

виступає типом взаємодії ядерних держав на основі наявних у них стабілізуючих 

умов – розподілу конфліктних інтересів, відсутності територіальних спорів, 

наявність військово-стратегічного паритету [3, c. 50-59]. 

На даному етапі найбільшу небезпеку становить не сам процес 

розповсюдження ядерної зброї, а злам тих політико-психологічних параметрів, які 

були характерні для ядерного протистояння СРСР та США. У новій політико-

психологічній атмосфері ядерний конфлікт розглядається не як обопільно 

програшна ситуацію, а як варіант війни, де перемога не лише можлива, але й 

може перевищити втрати, нанесені переможцю. Тобто, політична свідомість 

повертається до стану раннього глобального протистояння 1940-50-х років. До 

того ж, у нових ядерних країн нема того «психологічного бар’єру» проти ядерної 

війни, який був притаманний ядерним державам «першого покоління». В такому 

контексті ядерна стабільність буде гарантована не нерозповсюдженням ядерної 

зброї за межі «ядерної п’ятірки», а збереженням переваги одних країн над 

іншими, що призведе до нової гонки ядерних озброєнь [5, c.44]. 
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По-друге, термін «ядерна стабільність» вживається в контексті проблем 

протиракетної оборони. Розробка технологій ПРО повертає раціональність 

концепцій «раптового удару у певно заданий час». Адже раніше ядерна 

стабільність характеризувалася певним ступенем взаємної ядерної вразливості. 

«Невразливість» однієї зі сторін підриває статус-кво та логіку взаємного 

гарантованого знищення. Крім того, утворення потужних систем ПРО 

дестабілізує стратегічну ситуацію, бо тягне за собою злам сценаріїв поведінки 

сторін у ядерному конфлікті. Розробка ефективної системи ПРО будь-якою 

країною означає, що країна-супротивник не може бути впевнена в тому, що в разі 

нанесення ядерного удару по її території, вона може нанести ефективний удар у 

відповідь, що збільшує рівень напруженості між державами та ставить під загрозу 

ядерну стабільність, що досягалася за часів холодної війни лише через призму 

поняття «ядерного стратегічного паритету», коли за приблизно рівної кількості 

ядерних боєголовок та засобів доставки, країни були впевнені, що в разі 

нанесення ядерного удару по їх території, вони будуть в змозі нанести удар у 

відповідь, що за принципом ядерного стримування повинно стримати країни-

супротивника від нанесення такого удару.  Таким чином, девальвується дієвість 

механізмів попередження випадкової ядерної війни, а протиракетні технології 

розмивають стандартні уявлення про «війну та «мир» [7]. 

По-третє, термін «ядерна стабільність» вживається в контексті проблем 

паритету. Дана категорія ув’язується з проблематикою збереження паритету як 

системи рівноваги можливостей. Тривала відсутність прямих зіткнень між 

ядерними державами викликана страхом політиків перед наслідками 

використання ядерної зброї. Стабільність була досягнута коли кожна із сторін 

отримала можливість доставити на територію супротивника декілька 

термоядерних боєзарядів. Ядерна стабільність постає як зведення правил 

поведінки ядерних держав, що утворився на базі паритету та усвідомлення 

руйнівних характеристик ядерної зброї. 

Сучасна ядерна інфраструктура починає суміщати дві функції: протиракети 

та надмалі бомби (які дають мінімум радіоактивного забруднення) мають 



 52 

одночасно залякувати супротивника та руйнувати його військову інфраструктуру. 

Вважається що прогрес озброєнь дозволить створити антитезу перманентному 

зниженню порогу ядерного стримування, який став відбуватися в умовах розпаду 

«старої» стратегічної стабільності, яка реальна діяла [4, c.64]. 

Головну небезпеку для ядерної стабільності буде становити невизначеність, 

яка настане за розповсюдженням ядерної зброї до нових країн. Розглянемо, які 

фактори можуть сприяти, або навпаки гальмувати  розповсюдження ядерної зброї. 

Створення власної ядерної зброї спирається на дві складові: ядерні 

можливості та ядерне прагнення. Ядерні можливості складаються з трьох 

елементів: наявність технологій, необхідних для виробництва ядерної зброї; 

наявність необхідних  ядерних матеріалів (саме тому їх виробництво та торгівля 

знаходиться під жорстким контролем); економічна спроможність, адже створення 

ядерної зброї вимагає значних затрат на створення як ядерного арсеналу, так і 

систем контролю та доставки. Таким чином, країни, які відповідають цим 

параметрам, можуть в перспективі стати ядерними [68, c.130-133]. 

Однак, для віднесення країни до «групи ризику» її мають спонукати різні 

фактори, що визначають появу ядерного прагнення. До таких факторів можна 

віднести: 1) міжнародну безпеку; 2) внутрішню політику; 3) дотримання 

міжнародних норм; 4) статус на міжнародній арені [68, c.145]. 

Стосовно міжнародної безпеки, то декілька можливих загроз можуть 

сприяти прийняттю рішення про необхідність набуття ядерної зброї. Ядерна або 

конвенційна загроза можуть стати таким поштовхом. Країни-вигнанці більш 

схильні до розробки ядерної зброї, щоб продемонструвати свою життєздатність та 

силу міжнародному співтовариству. Також вони можуть прагнути набуття 

ядерного статусу для утримання інших держав від спроб змінити політичний 

режим. 

В той же час, якщо країна має гарантії ядерної безпеки від іншої ядерної 

держави, вона буде менш схильна до ядерного розповсюдження. На даний момент 

чотири офіційні ядерні країни (крім КНР) не відмовилися від можливості 
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завдання превентивного ядерного удару для захисту своїх союзників [142, c. 70-

87].  

Таким чином, до факторів міжнародної безпеки можуть бути віднесені 

конвенційна загроза, ядерна загроза, наявність «ядерної парасольки» та 

дипломатична ізоляція. 

Щодо внутрішньої політики, то вплинути на ядерне розповсюдження 

можуть  два фактори: 1) ядерні амбіції потрібні країні, щоб відвернути увагу від 

внутрішніх проблем та надати поштовх  націоналістичним відчуттям; 2) тип 

режиму може вплинути на прийняття рішення про розробку ядерної зброї (однак, 

вчені досі не можуть прийти до одностайності, який режим більше сприяє 

прийняттю рішення про розробку ядерної зброї – демократичний чи 

авторитарний). 

Багато дослідників заявляють, що країни поводять себе відповідно до 

міжнародних норм або суто з бажання виконувати певні правила, або як результат 

простих стимулів. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї є головним 

інструментом для утримання держав від набуття ядерного статусу. Тож, лідери 

можуть посилатися на необхідність виконання міжнародних норм для спротиву 

про-ядерним політичним угрупованням. 

Регіональний або глобальний статус держави також може вплинути на її 

рішення про розробку ядерної зброї. Часто ядерна зброя розглядається як атрибут 

регіонального або глобального лідерства. Це може бути проілюстровано 

сприйняттям ядерної зброї різних країн на світовій арені. Так, ядерна зброя 

перших п’яти великих держав майже не викликала осуду у світовій спільноті. В 

той час як прагнення малих країн до здобуття ядерної зброї можу спровокувати 

прийняття санкцій проти країни. Фактично ДНЯЗ закріпив політику подвійних 

стандартів щодо розповсюдження ядерної зброї і закріпив своєрідну світову 

ієрархію. 

Однак, вплив цих факторів не є однаковим. Відповідно до поглядів 

американського вченого Е.Гарцке, який дослідив вплив вищезазначених факторів 

на створення ядерної програми та створення ядерної зброї,визначено,  що 
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найбільше започаткуванню ядерної програми сприяє наявність ядерних 

матеріалів, конвенційна загроза та статус регіонального або глобального лідера. 

Крім того,  факторами, що сприяють набуттю ядерної зброї, виявились наявність 

відповідних знань та технологій, конвенційна загроза та статус глобального лідера 

[17, c.96]. 

Більш за все утримує від початку ядерної програми ядерна загроза, 

внутрішньополітична нестабільність та членство у ДНЯЗ. На прагнення отримати 

ядерну зброю негативно впливають ядерна загроза, наявність у країни «ядерної 

парасольки» та членство у ДНЯЗ. Дипломатична ізоляція та політичний режим 

майже не впливають на бажання країни розпочати ядерну програму або отримати 

ядерну зброю. 

Таким чином, можна зробити висновок, що кількість країн, що володіють 

ядерною зброєю буде зростати. Однак, враховуючи тиск з боку світової спільноти 

(а особливо США) для збереження режиму нерозповсюдження, малі держави не 

будуть прагнути ядерного статусу. В той же час, майже всі великі держави (за 

виключенням ФРН та Японії, які давно прийняли без’ядерний статус) вже мають 

ядерну зброю. А отже, найбільш вірогідними порушниками ядерної стабільності 

стануть регіональні лідери та держави середньої ланки. 

Саме період «холодної війни» можна було охарактеризувати глобалізацією 

ядерної сфери. У постбіполярній системі міжнародних відносин відбувається 

регіоналізація систем ядерного стримування, викликана зниженням ядерного 

порогу та ядерним розповсюдженням [92]. 

В регіоні Близького Сходу багато країн активно розвивають свої атомні 

програми. Крім де-факто ядерного Ізраїлю та відомого своєю ядерною програмою 

Ірану, ядерною інфраструктурою володіють Єгипет, Сирія, Алжир, Саудівська 

Аравія, Лівія. Їхні програми знаходяться під гарантіями МАГАТЕ та не 

викликають сумнівів щодо їхнього мирного статусу. Однак, дестабілізація 

ситуації в регіоні та вищезгадані фактори конвенційної загрози та статусності 

можуть порушити ядерну стабільність в регіоні. 
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При розгляді питання впливу ядерної зброї на сучасну систему 

міжнародних відносин, варто зупинитися на питанні горизонтального 

розповсюдження ядерної зброї. Дане питання викликає інтерес як в теоретичній 

площині, так і з огляду на те, що питання розповсюдження ядерної зброї особливо 

актуалізується у зв’язку з розвитком ядерних програм КНДР та Ірану та 

можливістю розповсюдження ядерної зброї та потрапляння даного виду  озброєнь 

до рук терористичних організацій.  

Загалом, ядерна зброя розглядалася та розглядається перш за все як 

інструмент політичного тиску, інструмент стримування. В цьому контексті 

наявність ядерної зброї є доволі ефективним засобом, що в свою чергу спонукає 

ряд країн, що не входять до офіційного ядерного клубу проводити певні дії, 

спрямовані на отримання такої зброї. Таким чином, ядерне стримування постійно 

та незмінно стимулює ядерне розповсюдження.  

Однак, в цьому питанні є і окремий зв'язок. По-перше, ядерне 

розповсюдження на зразок ланцюгової реакції, розширяє клуб держав, що мають 

ядерну зброю, тим самим кожен раз  розповсюджую ядерне стримування як 

модель військово-політичних відносин між державами. Однак, деякі аспекти 

ядерного стримування важко відтворити, особливо в умовах, коли гіпотетично 

ядерна зброя може потрапити до рук не державного акторів.  

По-друге, навіть коли політичні відносини ядерних країн змінюються і вони 

перестають сприймати одна одну як ворогів, їх ядерні сили отримують нових 

супротивників та цілі, що надаються ядерним розповсюдженням.[92] 

Таким є діалектичний взаємозв’язок цих двох факторів, пов’язаних з 

ядерною зброєю, на світову політику. На сьогоднішній день в ядерному 

розповсюдженні виділяють «вертикальне» та «горизонтальне» розповсюдження. 

Під вертикальним розповсюдженням мається на увазі нарощування або 

модернізація ядерних потенціалів між провідними ядерними державами. 

Горизонтальне розповсюдження розуміють як розширення кола держав або 

акторів міжнародних відносин, що отримують ядерну зброю. Вертикальне 

розповсюдження отримало найбільший розвиток в кінці 80-х років ХХ століття та 
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досягло рівня приблизно 10-12 тисяч ядерних боєзарядів в стратегічних силах 

СРСР та США, а разом з тактичною ядерною зброєю, кількість ядерних 

боєзарядів досягла 25-40 тисяч одиниць ядерної зброї у кожної з держав.  

Горизонтальне розповсюдження за минулі півстоліття охопило дев’ять  

держав - США,СРСР, Великобританії, Францію, КНР, Ізраїль, ПАР, Індію, 

Пакистан, скоріше за все, КНДР має на озброєнні декілька одиниць ядерної зброї. 

Одразу чотири держави стали власниками ядерної зброї після розпаду СРСР 

(Росію, Україна, Білорусія, Казахстан), але потім три з них передали свою ядерну 

зброю РФ. Додатково відомо про сім країн, які намагалися створити ядерну 

зброю, або створили її, однак по тим чи іншим причинам відмовилися від неї або 

були силою змушені це зробити (ПАР, Бразилія, Аргентина, Пд. Корея, 

Тайвань,Лівія, Іран). Іран вважається пороговою державою. При найгіршому 

варіанті ще цілий ряд країн може в майбутньому приєднатися до ядерного клубу. 

При цьому, ядерне стримування та ядерне розповсюдження - не рівнозначні 

феномени по їх ролі в міжнародній політиці. На ранніх етапах холодної війни 

ядерне розповсюдження було на другому плані, оскільки майже всю світову 

політику вази начало суперництво двох наддержав. Після закінчення холодної 

війни, ситуація почала мінятися. Ядерне стримування між РФ та США почало 

відходити на другий план. І хоча вони зберігають тисячі ядерних боєголовок, 

держави перестали бути головними суперниками на міжнародній арені, 

вірогідність війни між ними знизилася практично до нуля, на зміну конфронтації 

приходить співробітництво в різних галузях, включаючи ліквідацію та 

забезпечення охорони ядерної зброї, а також іншої зброї масового знищення. 

На перший план тепер вийшло питання нерозповсюдження ядерної зброї. 

Відбувся своєрідний перелив із двостороннього вертикального протистояння та 

стримування в багатостороннє горизонтальне. Важливим інструментом ядерного 

нерозповсюдження є ДНЯЗ, що розглядався я к бар’єр, котрий повинен був 

зупинити розповсюдження ядерної зброї на 5 державах, які, в свою чергу, не 

повинні були негайно відмовитися від ядерної зброї.[93, c.56] 
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З середини 90-х років в центрі проблематики міжнародної безпеки чільне 

місце зайняло питання нерозповсюдження ядерної зброї та її носіїв, в тому числі, 

укріплення режиму ДНЯЗ, його інститутів, додаткових органів та механізмів, 

засобів експортного контролю. Також все більше значення почало надаватися 

стратегії контррозповсюдження.   

Таким чином, ядерне стримування на сьогоднішній день виглядає фактором, 

який надовго залишиться в світовій політиці, причому не просто через значні 

складнощі в досягненні повного ядерного роззброєння, а й, зважаючи на значні 

переваги ядерної зброї, як засобу досягнення безпеки, цивілізую чого впливу на 

міжнародні відносини, що спонукають держави до стриманості до застосування 

сили проти держав, які мають ядерну зброю. Таки чином, стає зрозумілим 

прагнення держав, таких як КНДР, Іран, які на сьогоднішній день найближче 

знаходяться до перетину ядерного порогу, або ж, у випадку з КНДР, вже вірогідно 

перетнули цей поріг, отримати ядерну зброю, яка буде слугувати стабілізуючим 

фактором для ситуації в даних країнах. 

Тим не менш, особливе занепокоєння викликає горизонтальне 

розповсюдження ядерної зброї в контексті можливості отримання ядерної зброї 

недержавними акторами міжнародних відносин, особливо це стосується 

перспективи отримання ядерної зброї терористичними організаціями, 

продуктивність ядерного стримування яких ставиться під великий сумнів, 

оскільки, у терористів немає традиційних об’єктів (території, зосередженої армії, 

населення, об’єктів інфраструктури), проти яких можна було б застосувати ядерну 

зброю, а отже, роль функції залякування ядерною зброєю, що є важливим 

елементом ядерного стримування зводиться практично до нуля. Кім того, навіть 

якщо брати ситуацію, за якої певна країна є місцем перебування для 

терористичної організації, ядерне стримування проти цієї країни буде 

малоефективним проти безпосередньо терористичної організації, яка зазвичай 

буде вирізнятися мобільністю та здатністю до швидкої передислокації, або ж 

мереже вістю, в цьому разі, знищення однієї ланки організації не буде означати 

знищення всієї організації в цілому. Отже, проти терористичних організацій, які 
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ляхом горизонтального розповсюдження можуть отримати ядерну зброю, логіка 

ядерного стримування діяти не буде. 

Нижче, ми  детальніше розглянемо як відбувається процес розповсюдження 

ядерної зброї для Ірану та КНДР, та який вплив дане розповсюдження має та буде 

мати на політику даних держав, а також, за якими сценаріями може відбуватися 

отримання ядерної зброї терористичними організаціями, які це може мати 

наслідки, а також, яким чином можна протидіяти даному явищу.  

 Синергія ядерного та конвенційного стримування 

 Тенденції сучасного розвитку с стратегічної думки та динаміка ситуації в 

галузі озброєнь створюють передумови для розширення традиційного поняття 

стримування з ядерної сфери та вести мову про комплексне стримування за 

допомогою як ядерної, так і конвенційної зброї. В основі такої синергії лежать два 

основні фактори стримування: нанесення неприйнятної шкоди ударом у відповідь 

та заперечення можливостей агресора шляхом зміцнення захисту. Традиційно 

вважалося, що ядерне стримування працює шляхом експлуатації першого 

фактору, в той час як конвенційне – другого. Однак, останнім часом помітною 

стала тенденція конвергенції засобів стримування, наприклад, шляхом 

розміщення неядерної зброї на міжконтинентальних балістичних ракетах. 

Зрештою доходить до того, що під «стратегічним стримуванням» мають на увазі 

не тільки ядерні, і навіть не лише конвенційні озброєння, але й всю сукупність 

політичних, економічних та дипломатичних ресурсів держави. 

 Логіка конвенційного стримування полягає в наступному. Зазвичай 

держави, що вдаються до конвенційного нападу, прагнуть до швидких перемог. 

Відповідно, стримування побудоване на зміцненні захисту та здатності не дати 

агресору досягти власних цілей швидко. Перевага такої стратегії полягає в тому, 

що в разі продовження чи затягування конфлікту, ресурси, призначені для захисту 

є більш корисними, ніж ті, що слугують стримуванню через завдання шкоди. За 

словами Л.Фрідмана «…в принципі, захист є більш надійної стратегією, ніж удар 

у відповідь, оскільки у разі виконання загроз, вона залишає більше контролю над 

ситуацією». 
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 Особливість сучасної ситуації полягає в тому, що ядерні держави мають 

кілька потенційних противників – об’єктів стратегії стримування – одночасно. 

Внаслідок цього вони вдаються до комбінування засобів стримування. Таким 

чином посилюється ефект контролю над ситуацією та зростає довіра потенційних 

суперників до рішучості реалізації стратегії стримування. Основний ризик 

полягає в тому, що поєднання ядерного стримування із конвенційним може 

створювати додаткові мотиви для розповсюдження ядерної зброї. Здатність 

попередити такий ризик є одним із ключових завдань режиму стримування. 
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Висновки до розділу 

 

Проблематика ядерного стримування належить до найбільш дискусійних та, 

водночас, важливих питань міжнародно-політичних досліджень. За довгі вже роки 

існування ядерної зброї вплив, який вона здійснює на політику ядерних держав, 

конфлікти між ними та прагнення держав неядерних, виявися надзвичайно 

цікавим предметом дослідження. Технічні аспекти зброї, доктринальні шляхи 

застосування, стратегічні проблеми і моделі стримування, юридичні механізми 

особливих режимів, політичний вплив різних форм розповсюдження та 

можливості його зупинити – таким є неповний перелік питань, що досліджуються 

політичною наукою у зв’язку із дією ядерного фактору. Численні напрями та 

дослідження групуються на сьогодні за а) їхніми методологічними засадами; б) 

теоретичними оцінками. Найбільш дискусійним та практично важливим питанням 

є на сьогодні питання впливу горизонтального розповсюдження на міжнародну 

стабільність. Наслідки такого розповсюдження та навіть зростання його 

ймовірності, впливають і на існуючий режим стримування. 

Для усіх теоретиків ядерна стабільність можлива лише там і тоді, де 

ядерний конфлікт не розглядається ні політиками, ні стратегами в якості ситуації, 

що може забезпечити реальний виграш. Тож, існування стабільності можливе 

лише за досягнення рівня «взаємного гарантованого знищення», або ж, на 

сьогоднішній день,ядерна стабільність можлива за нанесення удару у відповідь на 

агресію, що призведе до «неприпустимих наслідків» для країни-агресора. При 

чому, в сучасному світі поняття неприпустимості наслідків розглядається не через 

призму виживання нації, цінність людського життя при сучасних політичних 

системах значно зростає, що означає, що лідери будь-яких сучасних країн 

малоймовірно підуть на перспективу знищення своїх, скажімо, великих населених 

пунктів як припустимі втрати у війні. Вона фактично виключає дійсно гнучкі 

схеми застосування ядерної зброї, незважаючи на формальне визнання 

можливості такого в рамках концепції «гнучкого реагування». Однак, сучасне 
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розуміння стабільності відрізняється від концепцій «стратегічного паритету» та 

«відсутності оборони», характерних для минулого століття.  

Вважається, що за останні два десятиліття стабільність ядерного світу стає 

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

всезнищуючого удару у відповідь стабілізує систему міжнародних відносин.  

Первинно такої загрози вистачало, однак поступово вона втратила свою 

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

обмеженого ядерного нападу як продовження політики стримування – для 

примушення опонента укласти невигідний йому мир. Хоча повноцінна ядерна 

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

більшій мірі повинно було служити інструментом політичної ваги.  Тоді виник 

парадокс ядерного стримування: підвищення реалістичності залякування збільшує 

ризик початку війни.[68, c.134-139] 

Американській дослідник К.Уолтц стверджував, що за наявності ядерної 

зброї стабільність залежить від розміру втрат, які сторони можуть нанести одна 

одній. Значить, взаємне стримування на основі залякування – універсальний 

інструмент забезпечення стабільності, незалежно від геополітичної та культурно-

історичної специфіки регіону, у якому виникає протистояння.  

Його опонент С.Саган розглядав ядерне стримування як морально-

політичну категорію. Усі уявлення про стабілізуючу роль стримування – лише 

комплекс психологічних уявлень, який руйнується. На сучасному етапі великі 

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

розповсюдження ЗМЗ, регіональні конфлікти, радикалізацію ісламу тощо. 

Розмитість предмету стримуючих впливів змушує змістити акцент на ситуативні 

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

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

відрізняються від стратегій часів наполеонівських війн, коли головною метою був 

розгром ворожих сил та встановлення контролю над певною територією [142]. 

Логіка ядерної стабільності порушена тим, що тепер між класичною 

конвенційною війною та класичною ядерною війною можливі проміжні варіанти 
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– так звані «війни-примуси», тобто нанесення обмежених ядерних ударів по 

певним країнам, з метою примусу супротивника до зміни політики. 

Таким чином, ядерну стабільність можна визначити як систему, в якій 

політичні функції ядерної зброї (примус опонента до певних дій) чітко 

відокремлені від його військових функцій (розробка сценаріїв ядерної війни для 

переконання опонента у безперспективності ядерного удару). 
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Розділ ІІ. Ерозія ядерного стримування 

 

Виникнення нових викликів та посилення старих загроз в ядерній сфері 

призводить до зниження рівня ядерної стабільності та послаблення 

функціонування ядерного стримування в постбіполярному світі. При цьому 

горизонтальне поширення ядерної зброї та можливості отримання 

терористичними організаціями зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, 

розглядаються як одні з найбільших загроз функціонуванню сучасної системи 

ядерного стримування. Таким чином, процес горизонтального розповсюдження 

ядерної зброї, який відбувається в постбіполярній системі міжнародних відносин 

вважається загрозою для ядерної стабільності та фактором нестабільності для 

системи міжнародних відносин в цілому.  

Безумовно, варто звернути увагу на те, що при існуванні біполярної системи 

міжнародних відносин, вже після підписання ДНЯЗ, певні країни отримали 

ядерну зброю, однак у випадку з цими країнами, ядерна зброя відігравала 

стримуючу роль в рамках лише певного обмеженого географічного регіону. 

Логіка та переконливість ядерного стримування біполярної системи міжнародних 

відносин не порушувалася.  

Із закінченням «холодної війни» та утворенням постбіполярної системи 

міжнародних відносин, логіка ядерного стримування змінюється. В даному 

розділі будуть досліджені ядерні програми КНДР та Ірану та зроблені висновки 

щодо рівня нестабільності, який викликають дані програми в постбіполярному 

світі.  

Також варто звернути увагу на те, що на сьогоднішній день проблема 

горизонтального розповсюдження ядерної зброї актуалізується у зв’язку з 

можливістю поширення ядерної зброї на недержавні утворення, зокрема, 

терористичні організації. Розглядаючи роль ядерної зброї в рамках з’ясування 

питання про роль ядерної зброї та ядерних матеріалів в рамках виникнення нових 

загроз, слід зупинитися на розгляді таких питань, як можливість використання 

терористичними організаціями ядерної зброї. Враховуючи те, що діяльність 
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терористичних організацій виходить за межі раціональної поведінки та, власне, за 

межі логіки стримування, актуальним є дослідження цієї проблеми. 

Для розгляду цього питання, на нашу думку, слід визначити, наскільки 

вірогідним є застосування такими організаціями приладів з використанням 

ядерних технологій та які наслідки таке використання може мати. Оскільки логіка 

ядерного стримування та теорія раціонального вибору загалом не є в повній мірі 

дієвою для терористичних організацій, постає питання про необхідність боротьби 

з потенційним явищем ядерного тероризму.  

Боротьба з тероризмом як таким в постбіполярній системі міжнародних 

відносин має суперечливі успіхи. Одноосібні дії окремих держав не дають 

результату, оскільки терористичні організації, не будучи прив’язаними  до певної 

території, є відносно невразливими до таких дій. Єдиним ефективним методом 

боротьби з виникненням ядерного тероризму є міжнародна співпраця з 

залученням якомога більшої кількості держав. Рівень а перспективи такої 

співпраці будуть також досліджені в даному розділі.  
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2.1. Вплив ядерної програми Ірану на систему стримування 

 

Розглядаючи ядерну програму Ірану, можна, на нашу думку, виділити три 

періоди її розвитку: 

1) 1957-79 роки – період, коли Іраном було задекларовано прагнення активно 

розвивати свою атомну програму, перш за все для мирних цілей, яка мала стати 

однією з найпотужніших у світі, але поступово, через фінансові складнощі, 

розвиток програми був спочатку значно загальмований, а потім взагалі 

заморожений у 1988 році. Цей період характеризувався значною співпрацею із 

Західними партнерами [81, c.10-25];  

2) 1979-1992 роки – можна охарактеризувати як спробу відновлення ядерної 

програми Ірану. Однак після зміни політичного керівництва Ісламська Республіка 

Іран опинилася у дипломатичній ізоляції, тому розвиток ядерної програми був 

значно ускладненим. Додатковою перепоною стала ірано-іракська війна. Тоді ж 

починається переорієнтація на співпрацю з менш розвиненими країнами;  

 3) з 1992 року – починається період, пов'язаний з підозрами Заходу щодо 

використання ядерної програми Ірану у військових цілях. Розвиток даного 

періоду проходить в наш час.  Після підозр 1992 року щодо прагнення Ірану 

розробляти військову ядерну програму остання опинилася під пильним наглядом 

світової спільноти. Після ж підтвердження у 2002 році несанкціонованої 

діяльності, яка могла б бути складовою військової програми, не припиняються 

вимоги припинити збагачення урану. В той же час іранське керівництво 

продовжує наполягати на мирному характері своєї програми та праві на створення 

замкнутого ядерного паливного циклу [81, c.25-36].  

Іранські дослідження у ядерній сфері розпочалися ще у 1957 році угодою зі 

Сполученими Штатами про співпрацю у мирному використанні атомної енергії в 

рамках американської програми «Атоми для миру». Програма передбачала 

допомогу США Ірану в розвитку ядерної енергетики шляхом поставок ядерних 

установок та обладнання, а також підготовку спеціалістів в цій галузі в обмін на 
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право моніторингу та інспектування відповідних об’єктів для перевірки їх 

використання виключно в мирних цілях.  

У 1967 році в рамках вищезазначеної угоди за фінансового та технічного 

сприяння МАГАТЕ США поставили до Тегеранського ядерного науково-

дослідного центру дослідницький реактор потужністю 5 МВт, який містив 5,5 кг 

високозбагаченого урану в якості пального. В тому ж році США поставили в цей 

центр гарячі камери зі здатністю щорічно виділяти до 600 г плутонію. Таким 

чином, була закладена науково-технічна база для розвитку іранської атомної 

енергетики.   

З початку 1970-х років в Ірані було прийнято програму диверсифікації 

енергетичного комплексу, пріоритетним напрямком якої став розвиток атомної 

енергетики. У березні 1974 року шах оприлюднив план розвитку атомної 

енергетики. Передбачалася побудова 23 атомних реакторів загальною потужністю 

20 МВт, а також створення замкнутого ядерного паливного циклу. Планувалося, 

що 6-8 реакторів будуть поставлені зі США, а ще 12 - Західною Німеччиною та 

Францією. В якості перших майданчиків для будівництва АЕС було обрано Бушер 

та Ахвазі. Планувалося, що частка атомної енергетики в енергобалансі Ірану 

досягне 25%. В короткостроковій перспективі планувалося закупати ядерне 

пальне в Німеччині, Франції та США. В подальшому планувався перехід на 

самостійне виробництво палива, для чого проводилися геолого-розвідувальні 

роботи з пошуку покладів урану, а також велися переговори з іноземними 

компаніями про закупівлю збагачувальних технологій та установок.  У 1974 році 

Іран за 1 млрд. доларів придбав 10% акцій заводу по збагаченню урану, що 

будувався в Трикастані (Франція). Еквівалентом долі Ірану в підприємстві став 1 

млн. одиниць роздільних робіт, або ж можливість щорічно збагачувати уран для 

8-10 ядерних реакторів потужністю 1000МВт. Однак, після Ісламської революції 

Ірану було відмовлено у праві власності на підприємство, відповідно втрачався і 

доступ до технологій та продукції [84, c.2-12]. 

Іранські спеціалісти вели перемовини із рядом африканських країн (Нігер, 

Габон, Замбія) про створення спільних підприємств з видобутку урану на їхній 



 67 

території. Іран викупив 15% пакет компанії «Rossing Uranium Ltd.», яка 

розробляла уранові рудники в Намібії. Планувалося, що до досягнення 

самодостатності у виробництві урану потреби Ірану будуть задовольнятися 

поставками з Намібії.   

Численні іранські експерти отримували освіту і підготовку у галузі ядерної 

фізики в США та Західній Європі – Бельгії, Великій Британії, Західній Німеччині, 

Італії, Швейцарії і Франції. З часом іранські спеціалісти розраховували розпочати 

самостійне проектування та будівництво атомних реакторів, тому іранські 

інженери та вчені приймали активну участь у роботах зі спорудження ядерних 

установок іноземними спеціалістами. Для підготовки іранських вчених та 

інженерів, які в майбутньому мали експлуатувати АЕС в 1974 році в Ісфахані за 

участі французьких спеціалістів почалося будівництво ядерного дослідницького 

центру  [84, c. 13-17]. 

Для реалізації програми розвитку ядерної енергетики в 1974 році була 

створена Організація атомної енергії Ірану, голова якої напряму 

підпорядковувався шаху. Основними її функціями були визначені: 

1) використання ядерної енергії для задоволення енергетичних потреб країни;  

2) набуття технологій, необхідних для самостійного будівництва атомних 

реакторів; 

3) набуття технологій, необхідних для створення замкнутого ядерного паливного 

циклу;  

4) використання ядерних технологій в промислових, сільськогосподарських та 

медичних цілях; 

5) захист людей та навколишнього середовища від радіаційного впливу. 

Для ефективної реалізації програми були значно збільшені асигнування в 

бюджет Організації, котрий в 1976 році зріс більше ніж в 30 разів в порівнянні з 

1975 роком – з 30 млн. до 1 млрд. доларів [84, c. 18-26]. 

Активну участь у контролі над ядерною програмою Ірану з самого початку 

брала МАГАТЕ. Первинно планувалося, що при поставках ядерних установок до 

Ірану в якості звичайної процедури будуть застосовуватися гарантії МАГАТЕ. В 
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1974 році Іран підписав відповідну угоду з Агенцією. Ситуація кардинально 

змінилася після індійського «мирного ядерного вибуху» в травні 1974 року, тоді 

США та СРСР почали переговори про вироблення загальних умов ядерного 

експорту, спрямованих на відвернення розповсюдження ядерної зброї. Було 

прийнято рішення про створення Групи ядерних постачальників та були 

вироблені керівні принципи ядерного експорту. На практиці прийняте ГЯП 

зобов’язання фактично перетворилося на ембарго на такі поставки. Зміни у сфері 

контролю над ядерним експортом значно ускладнили для Ірану реалізацію 

національної програми з розвитку ядерної енергетики. У 1978 році у зв’язку зі 

значним дефіцитом бюджету Ірану було переглянуто програму диверсифікації 

енергетичної бази, був введений мораторій на укладання угод про будівництво 

АЕС на додаток до підписаних раніше угод про будівництво двох реакторів 

Францією та двох – Німеччиною. У 1979 році Іран розірвав контракт на 

будівництво реакторів в Ахвазі з Францією у зв’язку з відсутністю коштів. Влітку 

1979 року Німеччина припинила роботи в Бушері через заборгованість Ірану [74]. 

Нове керівництво Ірану, яке прийшло до влади в січні 1979 року внаслідок 

Ісламської революції, спочатку не проявляло інтересу до ядерних технологій. 

Крім того, розрив дипломатичних відносин зі США в результаті захвату 

американського посольства в Тегерані значно ускладнив гіпотетичну можливість 

розвитку ядерної програми Ірану. Більш важливою проблемою стала масова 

еміграція вчених після Ісламської революції. Можливості фінансування атомної 

енергетики скоротилися ще більше після вторгнення у 1980 році іракської армії в 

Іран та початку ірано-іракської війни [4, c.458-470]. 

В 1984 році Іран поновив активні роботи зі створенню дослідницького 

центру в Ісфахані, що був заморожений у зв’язку з дефіцитом бюджету в 1978 

році. Для завершення будівництва Бушерської АЕС розглядалися варіанти 

залучення іноземних компаній Західної, Східної Європи та Південної Америки. 

Після того як спроби поновити співробітництво з колишніми європейськими 

партнерами у другій половині 1980-х років завершилася провалом, Організація 

атомної енергії Ірану почала активно налагоджувати контакти з менш 
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розвиненими в ядерній сфері країнами, більшість з яких не дотримувались 

жорстких правил у сфері контролю над атомним експортом. Це в першу чергу 

стосувалося КНР, Пакистану та Індії. Допомога зі сторони Китаю також 

допомогла Ірану просунутися у ряді важливих питань ядерної сфери. Китай 

поставив до іранського ядерного дослідницького центру в Ісфахані обладнання та 

ядерні установки для науково-дослідної роботи, включаючи дослідницький 

реактор на важкій воді нульової потужності. На початку 1990-х років Іран активно 

намагався знайти партнерів на пострадянському просторі для отримання 

технологій, матеріальні експертизи в області ядерного паливного циклу. Головна 

увага приділялася Росії, з якою у 1995 році було укладено контракт на завершення 

будівництва АЕС в Бушері. 

Питання про роль ядерної зброї на Близькому Сході постійно 

супроводжувало іранську програму розвитку атомної енергетики. В кінці 1950-х 

років Комітет начальників штабів США висунув пропозицію про розміщення 

ядерної зброї США на території Ірану. Проте, ця ідея була відкинута за 

адміністрації Кеннеді. Шахський режим дотримувався офіційної позиції, що 

держава не має зацікавленості у набутті ядерної зброї. У 1958 році Іран став 

членом МАГАТЕ, у 1970 році – приєднався до ДНЯЗ, у 1974 році – виступив із 

пропозицією щодо створення на Близькому Сході зони, вільної від ядерної зброї. 

У серпні 1974 року Іран представив проект відповідної резолюції на розгляд 

Генеральної Асамблеї ООН, включивши у перелік заборон не лише створення та 

застосування ядерної зброї, але й її зберігання. Однак, незважаючи на позитивний 

імідж Ірану щодо ядерного питання, вже в середині 1970-х років, США вперше 

зафіксували незадекларовану діяльність Ірану в ядерній сфері, пов’язану з 

виділенням плутонію, а також лазерним збагачуванням урану. Деталі незаконної 

співпраці Ірану із Пакистаном у 1990-х роках, а також незадекларовані поставки 

Китаю довгий час залишалися поза увагою МАГАТЕ. Сам Іран в 1992-1993 роках 

запропонував МАГАТЕ провести інспекцію будь-яких об’єктів на території Ірану, 

навіть якщо вони не є предметом гарантій в рамках угод з МАГАТЕ. Після двох 

серій перевірок  1992-1993 роках, інспекторами МАГАТЕ було заявлено про те, 



 70 

що вони не знайшли будь-яких ознак діяльності, яка б суперечила заявам Ірану 

про мирний характер його ядерної програми.[88] 

   Нову кризу навколо іранської програми  спричинили публікації знімків 

супутника у 2002 році, на яких було зафіксовано будівництво двох 

незадекларованих об’єктів з виробництва ядерного палива. Різке занепокоєння 

світової спільноти тоді викликала заява колишнього президента М. Хатамі, в якій 

ішлося про намір Ірану створити повний (замкнений) ядерний паливний цикл та 

про те, що Іран будує та вже експлуатує інфраструктуру для створення цього 

циклу, зокрема уранові шахти, збагачувальні, переробні та інші виробничі 

потужності для отримання самодостатності у виробництві ядерного палива для 

АЕС. 

У лютому 2003 року розпочалися інспекції МАГАТЕ в рамках 

розслідування незадекларованої ядерної діяльності в Ірані. Експерти виявили 

шість серйозних випадків, пов’язаних із використанням ядерних матеріалів без 

належного інформування МАГАТЕ. Окрім того, Іран своєчасно не проінформував 

Агенцію про створення нових ядерних об’єктів, включаючи пілотні заводи з 

центрифужного та лазерного збагачення урану.[177] 

Ці порушення поставили питання про дотримання Іраном зобов’язань по 

ДНЯЗ, а також угоди про гарантії з Агенцією. В той же час, МАГАТЕ прийняла 

рішення не інформувати Раду Безпеки ООН про невідповідність дій Ірану взятим 

ним зобов’язанням.  

Від жорстких санкцій з боку США Іран рятували переговори з ЄС в особі 

«європейської трійки»: Великої Британії, Німеччини, Франції – які велися з 

грудня 2002 року. Проте, через розбіжності у позиціях переговірників діалог 

фактично зійшов нанівець навесні 2005 року. В листі до МАГАТЕ від першого 

серпня 2005 року іранська сторона офіційно заявила, що раніше діяла таємно, не 

надаючи вичерпної інформації про свої дослідження, мотивуючи це небажанням 

зазнати обмежень у ядерних розробках. Самі іранці постійно наголошують на 

тому, що створення ЯПЦ переслідує мирні цілі та буде використовуватись лише 
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для АЕС. Разом з тим, цикл дає теоретичну  можливість створити ядерну зброю 

[199]. 

Ситуація суттєво погіршилася із приходом до влади радикального 

президента М.Ахмадінеджада у червні 2005 року. Він постійно заявляв про те, що 

країна не припинить роботу по створенню замкнутого паливного циклу. 10 січня 

2006 року сталася непередбачена подія: іранські ядерники зняли пломби з 

центрифуг. У світі цей крок сприйняли однозначно: країна планує створити 

ядерну зброю. 

«Ядерне досьє» було передано Радою керуючих МАГАТЕ до Ради Безпеки 

ООН, яка прийняла ряд резолюцій, націлених на розв’язання іранської ядерної 

проблеми. Кроки, зроблені РБ ООН, стали додатком до зусиль світового 

співтовариства з метою зупинити іранську програму збагачення урану, а також 

змусити Іран повернутися до виконання норм режиму нерозповсюдження. 

Основним інструментом стали санкції, про які йдеться у чотирьох резолюціях. 

Рішення РБ ООН доповнили зусилля у форматі P5+1 (п’ять постійних членів РБ 

ООН плюс ФРН) стосовно іранської ядерної програми. 

У липні 2006 року РБ ООН прийняла резолюцію №1696, яка передбачала 

готовність вжити заходів на основі глави 7 Статуту ООН («загроза міжнародній 

безпеці»), якщо Іран продовжить ухилятись від виконання вимог МАГАТЕ та не 

припинить збагачення урану. 

У зв’язку з відмовою Ірану виконати вимоги резолюції №1696, 23 грудня 

2006 року була прийнята резолюція 1737 (2006) РБ ООН, яка запроваджувала 

економічні та політичні санкції проти Ірану та надавала країні 60 днів для 

зупинення всіх робіт, пов’язаних зі збагаченням урану.  Зокрема, країнам-членам 

ООН заборонялися будь-які фінансові, торгівельні, інші контакти з Іраном, що 

могли сприяти просуванню іранської ядерної програми. Проте, на Іран це не 

вплинуло: вищеназвані роботи зупинені не були [88]. Резолюцією 1747 (2007 рік) 

були розширені санкції проти Ірану, вводилися обмеження по діяльності ряду 

підприємств. Резолюцією 1803 було розширено коло осіб та підприємств, які 

підпадали під санкції, було введено заборону на експорт до Ірану товарів та 
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технологій подвійного призначення. Резолюція 1835 підтвердила заходи чотирьох 

попередніх резолюцій та була першою резолюцією, яка була прийнята на основі 

розділу 7 Статуту ООН. В травні 2010 Іран уклав договір з Туреччиною про обмін 

низькозбагаченого урану на високозбагачений. У зв’язку з цим була прийнята 

нова резолюція. Резолюція 1929 ввела повне ембарго на поставки зброї до Ірану, 

ввела заборону на будь-які дії Ірану щодо балістичних ракет, дозволила інспекції 

човнів з іранським вантажем, розширила перелік заморожених коштів громадян та 

підприємств Ірану. Деякі країни, зокрема США, до згаданих резолюцій ввели ще й 

додаткові заходи «в дусі» резолюцій РБ ООН щодо обмеження Ірану.  

В 2010 році Іран почав використовувати новий каскад центрифуг для 

збагачення урану до 20%.  1 серпня відбувся запуск атомної станції в Бушері під 

наглядом спеціалістів з Росії. Все вказувало на те, що, незважаючи на зусилля 

посередників та ООН, ядерна програма Ірану розвиватиметься й надалі, що в 

перспективі матиме серйозні наслідки для регіональної стабільності. 

Але після обрання у червні 2013 року Президентом Ірану Х.Рухані ситуація 

змінилася. Зокрема, відкрилися можливості для укладання тимчасової 

компромісної угоди на основі таємних переговорів між США та Іраном. Тривала 

підготовча робота та декілька раундів перемовин між контактною групою та 

Іраном в Женеві у жовтні-листопаді 2013 року завершилися підписанням 

Спільного плану дій між Іраном та країнами P5+1 та Рамок для співробітництва 

між Іраном та МАГАТЕ. Спільним планом дій було передбачено, зокрема, 

досягнення до 20 липня 2014 року взаємовигідного довгострокового розв’язання 

ситуації, що склалася, яке гарантувало б мирний характер Іранської ядерної 

програми. За умовами плану Ірану належить здійснити ряд проміжних кроків, 

включаючи призупинення процесу збагачення урану, а також надання дозволу 

МАГАТЕ на повні інспекції ядерних об’єктів. В обмін на це країни контактної 

групи погодилися зняти ряд санкцій, запроваджених проти Ірану раніше, а також 

повернути близько 7 млрд. доларів заморожених чи конфіскованих коштів.  

В січні 2014 року Спільний план дій почав реалізовуватися. Іран погодився 

заморозити виробництво збагаченого урану (чистотою вище 5%). Він також 
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пообіцяв не будувати нових центрифуг із збагачення урану, а також не 

створювати повного циклу на реакторі в Араку.  

Із січня по липень 2014 року було проведено шість раундів відносно 

успішних переговорів, в результаті яких, зокрема, будо досягнуто домовленості 

щодо перебудови реактору в Араку з метою зменшення його здатності виробляти 

плутоній. При цьому ряд серйозних проблем залишається на порядку денному. 

Фундаментальною залишається проблема довіри та контролю над використанням 

ядерного палива. Так, приміром, Іран потребуватиме значно більшої кількості 

збагаченого урану до 2021 року, коли завершиться термін угоди із Росією щодо 

постачання палива для Бушерської АЕС. Але збільшення виробництва урану 

виглядає проблематичним з огляду на умови із заморожування поточної кількості 

центрифуг. Країни контактної групи вимагають значного зниження можливостей 

Ірану із збагачення урану, вказуючи на готовність Росії постачати паливо для 

Бушеру і після 2021 року. Продовжують впливати на ситуацію і внутрішні 

чинники в самому Ірані. 

На сьогоднішній день можна прослідкувати явну поляризацію у позиціях 

світових гравців по відношенню до ядерної програми Ірану. Росія та Китай 

виступають проти введення жорстких санкцій проти Ірану та пропонують 

варіанти виходу з кризи (згадати хоча б пропозиції щодо різних варіантів 

введення в експлуатацію Бушерської АЕС з боку Росії). Багато країн, що 

розвиваються підтримують прагнення Ірану розвивати свою ядерну програму. В 

той же час, США, Велика Британія та Франція наголошують на рішучості своїх 

намірів та можливості запровадження жорстких санкцій без згоди Ради Безпеки 

ООН. 

Цікавим було б розглянути можливі сценарії вирішення іранської проблеми. 

На нашу думку, їх існує декілька: 

- Перший передбачає досягнення компромісу з Іраном і надання дозволу на 

обмежену ядерну програму. Вона має проходити під повним контролем з 

боку МАГАТЕ та РБ ООН. Такий сценарій не передбачає надання Ірану 
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додаткових преференцій, адже Іран не відмовляється від проголошеного 

курсу на продовження мирної ядерної програми. 

- Другий сценарій є реалізацією стратегії «хороший/поганий поліцейський». 

Він передбачає скерування поведінки Ірану у необхідному руслі через 

систему санкцій та преференцій. Реалізація цієї стратегії вимагає 

дотримання декількох умов: 1) чіткий розподіл ролей (розмежування 

позицій США, ВБ, Франції та Росії з КНР); 2) координація ролей між 

«добрими поліцейськими» та «поганими поліцейськими», тобто в ідеалі 

суперечності між ними повинні бути не справжніми, а домовленими; 3) 

створення вузького спектру можливих дій для Ірану – вимагає 

максимального контролю за ситуацією обох сторін та недопущення 

втручання третіх країн (тоді у Ірану може виникнути варіант маневру і він 

не буде дотримуватися встановлених «правил гри»; 4) здатність обох типів 

«поліцейських» реалізувати свої обіцянки має спиратися на об’єктивні 

можливості цих. 

- Третій сценарій передбачає військове знищення іранських ядерних об’єктів 

Сполученими Штатами або Ізраїлем, проте цей варіант є найменш 

вірогідним. На даному етапі проти такого вирішення виступають РФ та 

КНР. Будь-яке силове вирішення буде означати втрати серед мирного 

населення, знищить надію на встановлення демократії в Ірані, яка не буде 

триматися на зброї американських військових, та додасть підтримки 

клерикальному режиму.  

- Підтримка демократичних рухів в Ірані та зміна режиму, а також подальша 

його відмова від розробки ядерної зброї. Однак, як ми бачимо, незважаючи 

на оптимізм західних держав, негайної відмови від ядерної програми в Ірані 

не відбувається. 

- П’ятим сценарієм є надання іранському режиму гарантій його існування 

при відмові від ядерної зброї. І навпаки, продовження ядерної програми 

приведе до порушення балансу сил в регіоні та до подальшої ізоляції 

країни, крім того, ядерні держави повинні принаймні задекларувати 
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зобов’язання завдати удар у відповідь на загрозу Іраном іншим країнам 

регіону та розробити систему протиракетної оборони в країнах-сусідах.  

На нашу думку, на даному етапі реалізація якогось з цих сценаріїв у 

чистому вигляді неможлива. Необхідно поєднати елементи декількох сценаріїв: 

запропонувати Ірану не ізоляцію, а широку співпрацю для інтеграції Ірану у 

світову економіку. При прийнятті Іраном цих умов йому необхідно буде 

гарантувати міжнародну безпеку (але перед цим налагодити відносити із 

МАГАТЕ і виконати всі умови для закриття ядерного досьє), розпочати 

демократизацію режиму та дотримуватись прав людини. При відмові ініційоване 

Сполученими Штатами накладання на Іран санкцій РБ ООН для примусового 

згортання ядерної програми буде виглядати більш легітимними на міжнародній 

арені, при чому, опонентам режиму жорстких санкцій проти Ірану, зокрема, РФ, 

КНР буде важко знайти аргументи по не підтриманню таких санкцій.  Можливі, 

безумовно, й інші варіанти розвитку подій щодо ядерної програми Ірану. Тут 

важливо згадати про те, що цілі, які переслідує Іран виходять скоріше з термінів 

регіонального лідерства, або ж, принаймні, гарантованого забезпечення безпеки 

країни, на відміну від прикладу КНДР, де явно присутній економічний мотив при 

розробці ядерної зброї.  

Іранська ядерна програма майже напевно знаходиться на етапі, коли можна 

говорити про наближення країною до розробки ядерної зброї, якщо припустити, 

що Іран має на меті розробку саме ядерної зброї, а не просто використання 

мирного атому, на чому наголошують США. Ми вже розглядали в теоретичному 

плані таку ситуацію. І припущеннями, які ми робили, з однієї сторони, було те, що 

для того, щоб повністю знищити можливості розробки тією чи іншою країною 

ядерної зброї, потрібно окрім фізичного знищення існуючих потужностей, 

забезпечити контроль над інфраструктурою, що може в майбутньому забезпечити  

виробництво ядерної зброї. Безумовно, США зацікавлені,якщо, скажімо виходити 

з припущення про гегемоністичну роль цієї країни в сучасній системі 

міжнародних відносин, у стабільності в усіх регіонах світу, відіграючи роль 

світового поліцейського, з причин, які не є темою даної роботи.  
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Однак, розглядаючи ситуацію, що склалася, чи зважаться США, навіть якщо 

припустити, що нове керівництво країни було б налаштоване в принципі на 

проведення превентивних заходів щодо Ірану, провести такі заходи, які, по-суті, 

означатимуть проведення широкомасштабної військової операції, що, скоріше за 

все буде мати затяжний характер? Ми вважаємо, що США, особливо після 

тривалої кампанії в Іраку, яка і досі триває, не будуть проводити нової аналогічної 

акції в Ірані. В цьому світлі, заяви керівництва про можливість превентивного 

удару по Ірану виглядають скоріше як засіб залякування керівництва країни, ніж 

озвучування дійсних планів країни.  

Таким чином, Іран, який на думку автора, переслідує політичні цілі 

обмежені регіональним контекстом, не зможе навіть при отриманні ядерної зброї, 

докорінним чином впливати на логіку ядерного стримування. Вплив ядерної зброї 

Ірану буде обмежений регіональним масштабом та скоріше за все законсервує 

існуючий стан речей в регіоні загалом та буде слугувати фактором стримування. 
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2.2. Роль ядерного чинника в політиці КНДР 

 

Досліджуючи ядерну програми КНДР, варто перш за все зупинитися на 

історичному аспекті її розвитку, після чого приділити особливу увагу 

переговорному процесу в рамках шестисторонніх переговорів щодо врегулювання 

проблеми ядерної програми КНДР. 

Нерідко початком ядерної програми КНДР називають 1952 рік, коли було 

прийнято рішення про створення Дослідницького інституту атомної енергії. 

Однак в умовах ведення Корейської  війни ця подія мала чисто формальний 

характер, оскільки КНДР не мала реальних  можливостей для швидкого створення 

ядерної зброї [5, c.23-27]. 

Реально створення ядерної інфраструктури почалося в середині 1960-х років 

при активній допомозі СРСР та КНР. В 1965 році СРСР поставив до Кореї 

невеликий дослідницький урановий реактор ІРТ-2000 басейного типу, 

потужністю 2  МВт. Після запуску в цей реактор був поставлений під гарантії 

МАГАТЕ за вимогою СРСР. За час співпраці в ядерній сфері між КНДР та СРСР 

радянська сторона підготувала декілька сотень північнокорейський спеціалістів, 

втім ці спеціалісти, так само як і співпраця в ядерній сфері в цей час проходили 

виключно на рівні використання атомної енергетики в мирних цілях. 

На думку спеціалістів, політичне рішення про початок робіт зі створення у 

майбутньому ядерної зброї було прийнято в кінці 70-х років. Перші 

підтвердження про розробку ядерної зброї були отримані ЦРУ в 1982 році. У 1985 

році під тиском СРСР в обмін на будівництво за допомоги СРСР атомної 

електростанції в КНДР, Північна Корея вступила в ДНЯЗ. Радянський Союз крім 

того поставив до КНДР газографітний урановий реактор потужністю 5 МВт 

(змонтований в Йонбені та запущений після постановки під гарантії МАГАТЕ в 

1986 році), а також підписав з КНР договір про будівництво АЕС з чотирма легко 

водневими реакторами [5, c. 33-42]. 

У 1989  році США висловили підозру, що  Північна Корея провела 

перезавантаження ядерного реактора в Йонбені та отримала до 12 кг збройного 
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плутонію, що є достатнім для виробництва 2 ядерних бомб. В січні 1992 року 

КНДР підписала з МАГАТЕ угоду про гарантії, що вступила в силу з 10 квітня 

1992 року. Перші інспекції на території Кореї почалися в травні 1992 року, коли 

США заявили про виведення тактичної ядерної зброї з території Південної Кореї, 

що було умовою з боку КНДР для початку проведення інспекцій [40]. 

В період з 1992 до 1993 року було проведено шість інспекцій, які викликали 

в інспекторів МАГАТЕ певні питання. Ці перевірки поклали початок першій кризі 

навколо ядерної програми КНДР, що проходила з 1992 до 1994 року. Для 

відповідей на сумніви, що виникли в експертів МАГАТЕ, його генеральний 

директор Х.Блікс вперше за всю історію організації поставив вимогу про 

проведення спеціальної інспекції МАГАТЕ на території КНДР, у відповідь на що 

через 10 днів після даної вимоги міністр енергетики КНДР проінформував 

МАГАТЕ про відмову у проведенні такої інспекції та про намір вийти з ДНЯЗ. 

Кризу вдалося тимчасово врегулювати лише після переговорів з представниками 

США, які домоглися призупинення виходи КНДР з ДНЯЗ за день до спливання 

трьохмісячного терміну, за яким країна могла вийти з організації. Разом з тим, 

КНДР заявила, що не вважає себе повноправним членом МАГАТЕ та не 

дозволить проведення на своїй території навіть звичайних інспекцій. Вочевидь, це 

було однією з умов призупинення виходу КНДР з ДНЯЗ та дало, на нашу думку, в 

подальшому КНДР надію на те, що її відверто провокаційні дії змусять інші 

країни піти на поступки КНДР для того, щоб не загострювати кризу навколо 

ядерної програми КНДР.  Тим часом, директор МАГАТЕ заявив, що, у зв’язку з 

тим, що МАГАТЕ не може здійснювати перевірки на території КНДР, організація 

не може бути впевненою в тому, що КНДР не розвиває своєї власної ядерної 

програми, метою якої є створення ядерної зброї [5, c. 143-154]. 

Разом з тим варто зазначити, що багато в чому політка МАГАТЕ в питанні 

ядерної програми КНДР була спрямована США, розвідка яких надавала 

інформацію щодо наявності ядерних об’єктів, що використовуються не в мирних 

цілях. США в цей час не були зацікавлені в подальшій ескалації конфлікту 

навколо КНДР, а тому спеціальний посланець від США колишній Президент 
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США Дж.Картер відвідав КНДР з візитом, зустрівся з Кім Ір Сеном, в результаті 

чого була підписана Рамкова угода, яка поклала кінець першій кризі навколо 

ядерної програми КНДР.  

З точки зору нерозповсюдження ядерної зброї, суттєвим в угоді було те,що 

була зупинена плутонієва ядерна програма, під гарантії МАГАТЕ були поставлені 

газографітні реактори та радіохімічне виробництво. МАГАТЕ дозволили 

встановити камери та опломбувати устаткування.  Таким чином,завершилася 

перша криза навколо ядерної програми КНДР.  

Друга криза навколо ядерної програми почалася у 2002 році з заяви 

заступника держсекретаря США, в якій йшлося про те, що Пхеньян нібито мав 

паралельну секретну програму з виробництва високозбагаченого урану. 14 

листопада 2002 року КЕДО прийняло рішення про припинення компенсаційних 

поставок згідно з рамковою угодою. У відповідь на це КНДР заявила, що країна 

негайно переходить до будівництва об’єктів з виробництва ядерної енергетики. 

Були зняті всі пломби, камери МАГАТЕ, інспектори вислані з країни.  В січні 

КНДР вийшла з ДНЯЗ, після цього пройшли п’ять раундів шестисторонніх 

переговорів, на яких ми зупинимося пізніше  [5, c.203-212]. 

В листопаді 2005 року США заявили про по каральні заходи для КНДР, на 

що КНДР відповіла заявою про те, що держава вже має потужний ядерний 

потенціал. 4 липня 2006 року пройшли ракетні випробування КНДР. Була 

прийнята резолюція 1695 Ради Безпеки ООН, яка одноголосно засудила ракетні 

випробування КНДР, однак 9 жовтня 2006 року було проведено перше підземне 

ядерне випробування КНДР. У відповідь на це 14 жовтня Рада Безпеки 

одноголосно прийняла резолюцію 1718, що засуджувала випробування КНДР та 

вводила проти країни економічні санкції.  

Існують різні оцінки того, чи дійсно КНДР здійснила випробування, або ж 

вибух був спричинений конвенційною вибухівкою у великій кількості для того, 

щоб учасники шестисторонніх переговорів, про які йтиметься далі, пішли на 

поступки. Однак, навіть якщо вибух не був конвенційним, то ядерний заряд з 



 80 

оцінками експертів міг мат лише невелику потужність, що, однак, не впливає на 

факт наявності в КНДР ядерної зброї. 

Розвиток корейської ядерної програми багато в чому залежить від 

переговорного процесу навколо даної проблеми, на якому варто акцентувати 

увагу. З початку переговорний процес навколо ядерної програми КНДР 

відбувався на двосторонньому рівні за участі КНДР та США. Піком 

переговорного процесу стало включення в 1994 році рамкової угоди між КНДР та 

США, за якою США зобов’язувалися в обмін на заморожування ядерної програми 

КНДР поставляти мазут до КНДР до будівництва 2 атомних ректорів на легкій 

воді, в обмін на що КНДР брали на себе ряд вимог, зокрема, зупинення 

будівництва та використання реакторів та виробництв по збагаченню урану, 

відмова від добування плутонію з паливних зборок реакторів, зупинення 

діяльності та демонтаж всіх об’єктів, які вказують на будівництво та розвиток 

інфраструктури для виробництва ядерної зброї. 

Підписання рамкової угоди призвело до позитивних наслідків, на певний 

час була врегульована проблема навколо ядерної програми КНДР, однак нова 

адміністрація США зайняла іншу по відношенню до адміністрацію Клінтона 

позицію відносно КНДР. Адміністрація Дж. Буша молодшого включила КНР до 

країн вісі зла, в жовтні 2002 року  заступник держсекретаря Келлі,про що вже 

йшлося раніше, заявив, що КНДР проводить діяльність по збагаченню урану. 

Через деякий час у зв’язку з цим США перервали поставки мазуту для 

північнокорейських електростанцій, КНДР 12 грудня 2002 року заявила про 

відновлення ядерної програми та вислала інспекторів МАГАТЕ з країни. 10 січня 

2003 року КНДР вийшла з ДНЯЗ [40]. 

В 2003 почалися переговори по ядерній програмі КНДР за участі КНР, 

США, Російської Федерації, Південної Кореї і Японії. З початку США 

пропонували проводити переговори у форматі «5 постійних членів ради безпеки 

ООН» з Північною Кореєю, однак КНДР відкинула дану пропозицію. Під час 

візиту державного секретаря К.Пауела, він запропонував, що Пекін може стати 

державою, де б проводилися переговори між США, Китаєм, Японією, Північною 
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та Південною Кореєю. КНР погодилася з даною пропозицією. Північна Корея 

відмовилася і від даної пропозиції. Пхеньян продовжував наполягати на 

двосторонніх переговорах між США та Північною Кореєю.  В цей час виникла 

нова формула переговорного процесу, за якою КНР повинна була стати 

посередником у переговорах між США та КНДР. Однак, коли три сторони 

зустрілися в кінці квітня 2003 року в Пекіні, КНДР продовжувала наполягати на 

прямих переговорах з США. Делегація США, маючи чіткі інструкції, відмовилася 

зустрітися з представниками КНДР. Майже одразу після провалу квітневої сесії 

США почали наполягати на включенні до майбутніх переговорів Південної Кореї 

та Японії. За наполяганням Росії США додали її до списку майбутніх учасників 

багатосторонніх переговорів. КНР також були включені до переговорного 

процесу. До цього часу, державний секретар США отримав дозвіл президента 

США на прямі переговори між делегаціями США та КН. [4, c.189-194]. 

В першому раунді переговорів США стали добиватися не тільки згортання 

північнокорейської ядерної програми, а й ліквідації вже створеної в КНДР ядерної 

інфраструктури. В обмін на це, США погоджувалося дати гарантії безпеки та 

надати економічну дорого Пхеньяну, поставивши йому 2 легководневих реактора. 

Однак США та Японія вимагали звернення ядерної програми КНДР під 

контролем МАГАТЕ або комісії п’яти держав. КНДР не пішла на такі вимоги. 

Фактично, переговори зайшли у глухий кут та результатів на переговорах 

досягнуто не було. Були лише досягнуті декларативні домовленості щодо 

наступних питань: всі сторони бажають працювати для мирного вирішення 

корейської проблеми на основі діалогу, всі сторони вважають, що на Корейському 

півострові повинен бути реалізований принцип території вільної від ядерної зброї, 

в цей же час повинні братися до уваги забезпечення безпеки КНДР, всі сторони 

погоджуються з необхідністю розробки плану щодо вирішення корейської 

проблеми, всі сторони погоджуються, що під час переговорного процесу не 

повинні звучати слова або ж проводитися дії, які можуть привести до ескалації 

конфлікту, всі сторони погоджуються, що шестисторонні переговори повинні 

продовжуватися.  
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Під час другого раунду шестисторонніх переговорів КНДР в принципі 

погодилася на заморожування своєї ядерної програми під контролем МАГАТЕ в 

обмін на поставки мазуту. Однак тепер США за підтримки Японії вимагали не 

заморожування, а повної ліквідації ядерних об’єктів КНДР під контролем 

МАГАТЕ. КНДР відмовилася від даної пропозиції. Результати другого раунду 

шестисторонніх переговорів знову мали декларативний характер та не містили 

жодних конкретних пропозицій  [5, c.159-164]. 

Під час третього раунду шестисторонніх переговорів, що пройшли в червні 

2004, США висунули пропозицію щодо передачі ядерних об’єктів КНДР під 

тимчасове управління комісії п’яти держав або МАГАТЕ. В подальшому 

пропонувалася ліквідація північнокорейських ядерних об’єктів під міжнародним 

контролем. КНДР не погодилася із цим варіантом. 23 червня 2004 року третій 

раунд шестисторонніх переговорів закінчився. МЗС КНДР висловило 

невдоволення їх результатами. Північна Корея не прийняла план США, назвавши 

його фальшивим, а також заявила про неможливість участі в переговорах 

відносно ядерної програми. Керівництво КНДР розуміло, що тактика 

непоступливості в переговорах в решті-решт призведе до ескалації конфлікту, яка 

була невигідна як КНДР, так і іншим партнерам по переговорному процесу. За 

таких обставин керівництво пішло на поновлення переговорів. Четвертий раунд 

шестисторонніх переговорів завершився підписанням спільного документу. 

Північна Корея вимагала, щоб країни групи п’яти побудували на території КНДР 

легко водневий атомний реактор, заявивши, що ліквідація ядерної зброї може 

розпочатися лише після запуску цього реактору. Дана вимога була відкинута 

США та Японією. КНР, Росія та Південна Корея підтримали право КНДР на 

мирне використання атомної енергетики. Суперечки продовжувалися до 

останнього дня переговорів, однак сторонам не вдалося прийти до згоди. П’ятий 

раунд шестисторонніх переговорів розпочався в грудні 2006 року, однак не приніс 

жодних результатів. Поки міжнародна спільнота шукала шляхів повернення 

КНДР за стіл переговорів, 3 жовтня 2006 року міністр закордонних справ КНДР 

заявив про намір провести у майбутньому ядерні випробування, пояснивши їх 
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необхідністю захиститися від загрози зі сторони США, Пхеньян гарантував їх 

безпеку та надав запевнення, що країна не буде першою використовувати ядерну 

зброю. Через шість днів, 9 жовтня 2006 року, незважаючи на численні 

застереження з боку міжнародної спільноти, КНДР провела підземні ядерні 

випробування. 

На той час, так само як і на сьогоднішній день, навіть враховуючи про 

заявлене проведення ядерних випробувань, не можна з впевненістю сказати про 

наявність в країні ядерної зброї. Оскільки багатьма експертами ставиться під 

сумнів, що вибух проведений в 2006 році був саме випробуванням ядерної зброї, а 

не спробою переконати світову спільноту в тому, що в країні наявна ядерна зброя 

та активізувати проведення переговорів та надання на них поступок керівництву 

КНДР [202]. На сьогоднішній день, враховуючи ряд факторів, пов’язаних з 

технічними та матеріальними складнощами для КНДР у процесі розробки ядерної 

зброї, експерти не виключають можливості того, що Пхеньяну все ж вдалося 

зібрати декілька зразків ядерної зброї, в боєздатності яких, однак, не впевнене 

навіть саме керівництво КНДР.  

Однак незважаючи на це, проведені в 2006 році випробування, хоча й не 

довели в повній мірі наявність в КНДР ядерної зброї, призвели до інтенсифікації 

переговорного процесу та досягнення певних домовленостей. Після введення 

Радою Безпеки ООН санкцій проти Пхеньяну зацікавлені в збереженні існуючої 

стабільності держави регіону, а також США інтенсифікували переговори з 

Північною Кореєю щодо згортання її ядерної програми та закриття вже існуючих 

об’єктів. Лише п’ятий раунд переговорів, що відбувся в Пекіні 8-13 лютого 2007 

року, привів у дію механізм укладання домовленостей з Північною Кореєю. На 

основі Спільної заяви, прийнятої шістьма учасниками ще 19 вересня 2005 р., 13 

лютого було підписано оновлену Спільну заяву держав, яка містила положення 

щодо ряду практичних заходів з утилізації ядерних об’єктів на Корейському 

півострові та здійснення міжнародного нагляду за цим процесом. Серед основних 

пунктів документу можна виділити наступні: 

1) закриття КНДР протягом 60 днів ядерного об’єкту, що знаходиться в Йонбені; 
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2) допуск на територію країни інспекторів МАГАТЕ; 

3) отримання Північною Кореєю в якості компенсації за утилізацію ядерних 

об’єктів 50 тис. тон паливного мазуту з подальшим збільшенням енергопостачань 

у країну до 1 млн. тон мазуту на рік; 

4) здійснення КНДР ряду подальших кроків щодо припинення своєї ядерної 

програми та звітування  про наявність у неї запасів плутонію; 

5) поділ витрат між США, КНР, Росією та Республікою Корея задля надання 

допомоги КНДР на рівноправній основі; 

6) створення п’яти робочих груп задля конкретизації подальших кроків щодо 

припинення північнокорейської ядерної програми [201]. 

Важливим наслідком даного раунду переговорів стала також обіцянка 

Сполучених Штатів виключити КНДР зі списку ворожих їм країн та розпочати з 

нею переговори про встановлення дипломатичних відносин.  

По завершенню чергового раунду переговорів, їх учасники домовились про 

проведення наступного, шостого, раунду переговорів, під час якого мали 

заслухати звіти новоутворених робочих груп щодо заходів, здійснених КНДР 

задля закриття своїх ядерних об’єктів. У відповідності з цим, черговий раунд 

переговорів  розпочався в Пекіні 19 березня, але його триденна робота була 

повністю блокована КНДР. Остання вимагала від США розморожування своїх 

рахунків на суму 25 млн. американських доларів у Banco Delta Asia (Макао), котрі 

США законсервували ще у 2005 році, звинувативши цю фінансову установу у 

відмиванні грошей та легалізації фальшивих доларів з КНДР. Проте США заявили 

про можливість розморожування лише 8-10 млн. дол., пов’язавши іншу половину 

північнокорейського вкладу з незаконними угодами КНДР. Розуміючи, що таким 

чином Вашингтон прагне зберегти в своїх руках важіль впливу на КНДР, голова її 

делегації Кім Ге Гван оголосив про продовження розробок в ядерній області до 

того часу, поки США не знімуть всі обмеження на використання фінансових 

засобів КНДР на рахунках в Макао [5, c.143-169]. 

Тому, коли 13 квітня завершився двохмісячний термін, відведений на 

закриття реактора в Йонбені та повернення інспекторів МАГАТЕ до КНДР, 
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адміністрація США почала більш рішуче тиснути на власне Міністерство фінансів 

з метою примусити останнє не вводити санкцій проти тих банківських установ, 

які погодяться вести закордонні розрахунки Північної Кореї.  

 Подібні заяви та затягування процесу розморожування коштів з боку США 

викликали неоднозначну реакцію КНДР, котра 25 квітня на військовому параді на 

честь 75-ліття Корейської народної армії продемонструвала нові ракети дальністю 

від двох з половиною до чотирьох тисяч кілометрів, що теоретично могли 

вразити, наприклад, американську військову базу на острові Гуам. Крім того, 25 

травня КНДР здійснила декілька запусків ракет малої дальності у бік Японського 

моря, а вже 7 червня провела два випробування подібних ракет у Жовтому морі. 

Звичайно, це викликало неоднозначну реакцію учасників переговорного процесу: 

Японія та Південна Корея знову заговорили про якнайшвидше розміщення на 

своїй території елементів американської системи ПРО, Росія ж 31 травня 

приєдналася до санкцій проти КНДР, накладених на неї резолюцією РБ ООН 

№1718 від 14 жовтня 2006р. Хоча деякі джерела в південнокорейському уряді й 

повідомляли, що КНДР щорічно проводить пуски п'яти-шести таких ракет, проте 

вже 18 червня, перебуваючи з візитом в Пекіні, К.Хілл заявив про вирішення 

проблеми отримання грошей Пхеньяном. Після такої заяви КНДР направила 

запрошення делегації МАГАТЕ відвідати Північну Корею для обговорення 

питань зупинки реактора і моніторингу цього процесу. А вже 15 липня Північна 

Корея заявила про факт зупинки дії свого єдиного атомного реактора в Йонбені, 

що підтвердили представники МАГАТЕ. Після чого танкер з Південної Кореї 

доставив в північнокорейський порт Сонбон першу партію палива об’ємом у 50 

тис. тон. [130, c.175-189] 

Такий хід подій зробив можливим проведення другої, вересневої, сесії 

шостого раунду переговорів з КНДР, яка проходила в Пекіні з 27 вересня до 3 

жовтня 2007 р. Переговори відбувались на досить сприятливому тлі, адже 

сторонами майже було досягнуто виконання домовленостей від 13 лютого, що 

дозволило констатувати завершення І етапу з денуклеризації Корейського 

півострова, що включив: 
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1) закриття та опломбування ядерних об’єктів КНДР у Йонбені за участі 

інспекторів МАГАТЕ; 

2) припинення роботи атомної інфраструктури КНДР, що включає завод з 

виробництва уранового палива, п'ятимегаватний діючий експериментальний 

реактор, завод з регенерації уранових  стрижнів, а також два недобудовані 

реактори із запланованою потужністю 50 і 200 мегават;   

3) постачання до КНДР перших компенсаційних партій мазуту; 

4) встановлення контактів на двосторонньому рівні між США та КНДР, а також 

між Японією та КНДР [5, c.197-205]. 

Крім того, учасники переговорів заслухали звіти про результати роботи 

п’яти робочих комісій та провели два засідання Комісії зі створення механізму 

безпеки в Північно-Східній Азії під головуванням Росії. Країни оголосили про 

проведення чергової шестисторонньої зустрічі у листопаді вже для підбиття 

підсумків ІІ етапу з денуклеаризації КНДР, на якому всі ядерні об’єкти 

Корейського півострова мають бути повністю зупинені.  

Важливим  наслідком цієї «шестисторонки» став двосторонній саміт КНДР 

та Південної Кореї, що проходив у Пхеньяні 3-5 жовтня. По його закінченні 

сторони підписали Угоду про врегулювання протиріч (котра в подальшому 

повинна призвести до підписання мирного договору, що формально завершив би 

закінчення Корейської війни 1950-1953 рр.) та Спільну декларацію з розвитку 

відносин, просування миру та процвітання обох країн. 

Отже, дана сесія шестисторонніх переговорів мала важливе значення для 

вирішення питання щодо корейської ядерної програми. Наступна зустріч в рамках 

даної сесії переговорів була запланована на кінець 2007 року, однак так і не 

відбулася через те, що КНДР заявила про те, що країна виконала свою частину 

угоди, однак угода не виконується зі сторони постачальників енергоносіїв до 

КНДР. У відповідь на це США заявили, що КНДР надала не повні інвентарні 

списки по ядерним потужностям, та допомога не буде відновлена, поки такі 

списки не будуть надані.  
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Після даних заяв відбувся ряд зустрічей між представниками США та КНДР, 

однак до конкретних результатів дані зустрічі не призвели.  

Ситуація залишалася в стані певної невизначеності до 2009 року, коли 5 

квітня 2009 року КНДР запустила свій супутник, незважаючи на заклики світової 

спільноти не робити цього. Незважаючи на те, що запуск супутника був невдалим, 

Президент США Б.Обама, заявив про те, що даний факт не повинен пройти повз 

світову спільноту, та що США вважають, що дана дія вимагає покарання. 

Південна Корея одразу ж ввела санкції проти КНДР, 13 квітня 2009 року РБ ООН 

одноголосно прийняла резолюцію, в якій засуджувалися дії КНДР та говорилося 

про те, що проти КНДР будуть прийняті санкції. 14 квітня 2009 року, КНДР дала 

відповідь на рішення РБ ООН, заявивши, що країна ніколи більше не повернеться 

за стіл переговорів у форматі шестисторонніх переговорів, та, більш того, не 

вважає себе більше зв’язаною будь-якими зобов’язаннями, прийнятими в ході 

шестисторонніх переговорів. КНДР вислала інспекторів МАГАТЕ з країни, 

проінформувала МАГАТЕ про те, що в країні буде відновлена програма з 

виробництва ядерної зброї [130]. 25 травня 2009 року КНДР проводить другі 

підземні ядерні випробування неподалік від місця тесту у 2006 році, в результаті 

чого оголошує про успіхи власної ядерної програми. РБ ООН на позачерговому 

засіданні визнає випробування порушенням Резолюції 1718. Згодом РБ ООН 

одноголосно приймає Резолюцію 1874, якою розширюються санкції проти КНДР.  

Наступного, 2010, року хід переговорів було загальмовано «завдяки» 

інциденту із затопленням південнокорейського патрульного судна «Чхонан» 

неподалік морського кордону між двома державами. Взаємний обмін 

звинувачуваннями та погрозами врешті призвів до запровадження США 

додаткових санкцій та погіршення відносин між самими корейськими державами, 

кульмінацією чого став обстріл північнокорейською артилерією 

південнокорейського острову Єнпхендо.  

Відносини між сторонами зазнали подальшого напруження на початку 2011 

року, після заяв керівництва КНДР про завершення будівництва комплексу із 

близько 2000 центрифуг для збагачування урану. Проведення масштабних 
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спільних американо-південнокорейських морських навчань засвідчили новий 

кризовий етап у відносинах. Тим не менш, у квітні 2011 року КНР запропонувала 

план відновлення багатосторонніх переговорів, що мав складатися із трьох етапів: 

переговорів між Кореями, між США та КНДР та, зрештою, відновлення 

шестисторонніх перемовин. Наслідком такої ініціативи стала зустріч між 

представниками Південної та Північної Кореї на зустрічі Асоціації держав 

Південної та Східної Азії у липні 2011 року, слідом за чим відбулася розмова між 

спеціальним представником США з північнокорейської політики С.Босвортом та 

першим заступником міністра закордонних справ КНДР Г.Гваном в Нью-Йорку. 

Після зустрічі в серпні 2011 року Президента Росії Д.Мєдвєдєва та лідера КНДР 

Кім Чен Іра, стає зрозуміло, що КНДР погоджується на мораторій на проведення 

ядерних випробувань задля відновлення багатосторонніх переговорів. В жовтні 

США та КНДР проводять переговори у Женеві, а наприкінці року помирає Кім 

Чен Ір, після чого лідером КНДР стає Кім Чен Ин.  

 На початку 2012 року США та КНДР досягають прогресу в переговорах. 

Пхеньян погоджується зупинити процес збагачення урану у Йонбені під наглядом 

МАГАТЕ, а також відмовитися від випробувань ракет великої дальності. В обмін 

на це США погодилися постачати в КНДР продовольство. Однак, ці домовленості 

майже одразу були зірвані: КНДР оголосила про програму запуску власного 

супутника, що в Вашингтоні було розцінено як порушення досягнутих 

домовленостей. Спроба запуску супутника, тим не менш, відбулась, хоча й 

виявилася невдалою. Пізніше, в грудні, КНДР знову спробувала запустити 

супутник, незважаючи на негативну реакцію РБ ООН. Цього разу супутник 

вийшов на орбіту.  

У відповідь на це у січні 2013 року РБ ООН приймає Резолюцію 2087, яка 

посилює режим санкцій. 12 лютого КНДР проводить ще одне ядерне 

випробування, наслідком якого стало одноголосне прийняття РБ ООН Резолюції 

2094, яка надалі посилює санкції проти Пхеньяну.  

Розглядаючи вплив ядерної зброї на процес переговорів, слід зазначити, що 

на різних етапах розробки країною яленої зброї, переговорний процес відбувався 
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нерівномірно. Ми можемо побачити прискорення процесу переговорів після 2006 

року та досягнення конкретних домовленостей між переговорними сторонами. 

Таким чином, навіть непідтверджена інформація про наявність в країни ядерної 

зброї спричинила поступливість учасників переговорів, незважаючи на те, що 

ядерні потенціали ядерних учасників переговорів навіть якщо припустити 

наявність в КНДР ядерної зброї, перевищують можливості Кореї в сотні разів. В 

цьому випадку, на нашу думку, ми можемо говорити про стримуючу роль ядерної 

зброї в конфлікті, що виник між країнами регіону та провідними центрами сили. 

Більше того, на підтвердження того, що ядерна зброя відіграє стабілізуючу роль в 

міжнародних відносинах на прикладі ядерної програми КНДР свідчить і те, що 

були досягнуті домовленості з південною Кореєю, які мають перспективу на 

вирішення конфлікту між країнами, що існував з часів Корейської війни. Ядерна 

зброя також залишається гарантією безпеки для режиму, що перебуває в КНДР 

при владі. При чому, на всі ці аспекти не впливає те, з якою метою КНДР 

розробляє ядерну зброю, хоча більшість аналітиків схильні вважати, а, судячи з 

економічної складової домовленостей під час шестисторонніх переговорів, вони 

не помиляються, що ядерна програма КНДР є засобом досягнення економічних та 

політичних вигод при збереженні існуючого політичного ладу. Сама наявність 

ядерної зброї служить стримуючим фактором як для держав регіону, так і для 

великих країн, що беруть участь у вирішенні корейського питання.  

При цьому варто зазначити, що події, пов’язані з невдалим запуском 

супутника КНДР та з доволі жорсткою реакцією на дані події світової спільноти, 

та з відповідною реакцією КНДР на дані події, заява країни про те, що вона 

виходить з шестисторонніх переговорів та не буде виконувати домовленості, 

досягнуті в ході даних переговорів, є не на тільки драматичною, як на це 

звертають увагу певні аналітики, в основному з США. КНДР, не зважаючи на 

жорстку реакцію на дані події та на заяву про відновлення ядерної програми, 

заявила про відновлення даної програми МАГАТЕ, хоча могла зробити це через 

ЗМІ або ж просто у вигляді заяви представника уряду, що означає саме по собі,що 

КНДР не зважаючи на висилку інспекторів МАГАТЕ з країни не припиняє 



 90 

повністю співпраці з організацією. Це означає, в перспективі, можливість 

повернення до повноцінних інспекцій. Крім того, заяви про повернення над 

роботою над ядерною зброєю на фоні того, що КНДР вже може мати декілька 

одиниць ядерної зброї, а повноцінний арсенал ядерної зброї,який міг би пережити 

гіпотетичний перший удар,  за наявності тих ресурсів, які має країна, виробити 

буде майже неможливо, а в короткостроковій перспективі, взагалі неможливо, 

говорять скоріше про те, що КНДР, як це було під час минулих раундів 

шестисторонніх переговорів, хоче добитися від країн нових поступок. При цьому, 

не зважаючи на те, що певні економічні санкції проти КНДР в світлі останніх 

подій все ж таки були прийняті, жодного разу не обговорювався сценарій 

силового втручання у події. Оскільки дані події відбулися відносно нещодавно, 

слід в найближчий час очікувати, виходячи з попереднього досвіду проведення 

переговорів щодо врегулювання проблеми ядерної програми КНДР,  нових заяв з 

боку США бо інших учасників переговорного процесу,  з пропозиціями 

проведення подальших переговорів для врегулювання проблеми.  

Отже, не зважаючи на нещодавнє  загострення конфлікту навколо ядерної 

програми КНДР, в цілому, з 2006 року, після того як КНДР випробувала ядерну 

зброю, позиція країни в переговорному процесі посилилася, країни учасники 

шестисторонніх переговорів пішли на певні поступки КНДР. Що більш важливо, з 

риторики США та інших країн зникли заклики до проведення превентивних 

військових дій проти КНДР, що в принципі, сприяє стабільності в регіоні та надає 

впевненість політичному режиму КНДР, не провокуючи його, таким чином, на 

подальший пошук забезпечення власної легітимності на міжнародній арені.  

Таким чином, у випадку КНДР, так само як і у випадку Ірану, доволі 

успішно, на нашу думку, переноситься логіка ядерного стримування часів 

«холодної війни» на сучасну систему міжнародних відносин, вписуючи дані 

моделі у власний регіональний контекст для досягнення політичних, як у випадку 

Ірану або ж політико-економічних цілей, як у випадку КНДР. Ядерне 

стримування при цьому залишається дієвим інструментом, досвід глобального 
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ядерного стримування «холодної війни» з певними змінами  переноситься на 

регіональний рівень та продовжує успішно діяти.  

Особливістю ядерної програми КНДР виступає відверте використання її як 

засобу шантажу, як регіональних держав, так і США. Використовуючи 

обережність світу та вдаючись до односторонніх погроз та провокацій, Пхеньян 

час від часу демонструє готовність до діалогу. Ймовірно, це відбувається саме 

тоді, коли потреба у гуманітарній, продовольчій чи економічній допомозі стає 

критично важливою для виживання тоталітарного режиму. 
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2.3. Нетрадиційні ядерні виклики міжнародній безпеці 

 

Розглядаючи роль ядерної зброї в сучасній системі міжнародних відносин, 

слід зупинитися на розгляді таких питань, як можливість використання 

терористичними організаціями ядерної зброї та, відповідно,  можливій протидії 

виникненню явища міжнародного тероризму.  

Сучасна система міжнародних відносин переживає період трансформації, 

для якого характерними є ряд явищ, які були відсутніми в період біполярної 

системи міжнародних відносин. Трансформації зазнають і конфлікти 

постбіполярної доби, для яких характерними є зміна суб’єктного складу 

конфліктів, їх об’єктного поля, відносин між суб’єктами.  

Значну роль в сучасних міжнародних відносинах відіграють асиметричні 

конфлікти, серед яких помітними є прояви тероризму, що стає впливовим 

чинником міжнародних відносин в цілому, виходячи на глобальний рівень, про 

що свідчать, зокрема, події 11 вересня 2001 року. Особливості тероризму в 

постбіполярному світі полягають в розширенні кола діяльності, набору стратегій 

та систем мотивацій терористів, організаційних структур та цілей, вдосконаленні 

технологічних засобів, які можуть використовувати терористи.  

До основних рис сучасного тероризму можна віднести зростання 

ефективності терористичних атак, тенденцію до децентралізації та 

урізноманітнення терористичної діяльності та зростання загрози використання 

зброї масового знищення, зокрема ядерної зброї та зброї з використанням ядерних 

технологій [77, c. 435-437]. 

На нашу думку, слід визначити основні риси сучасної терористичної 

діяльності як такої, після чого звернутися до того, наскільки вірогідним є 

застосування такими організаціями зброї з використанням ядерних технологій та 

які наслідки таке використання може мати, а також визначити основні методи 

боротьби проти нових загроз.  

Міжнародний тероризм асоціюється останнім часом із головною та 

найнебезпечнішою формою транснаціональних асиметричних загроз. Ажіотаж 
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навколо нього, який можна спостерігати чи не щодня, не є безпідставним. 

Структурна перебудова міжнародних відносин, що триває, зачепила 

фундаментальні принципи світової політики та зруйнувала деякі звичні інститути 

та механізми, в результаті чого ефективність тероризму – традиційно 

маргінального і далеко не нового засобу досягнення власних цілей – різко 

підвищилась. Все частіше саме він, а не конвенційна війна, обирається етнічними 

меншинами, політичними та соціальними групами для резонансного 

декларування та обстоювання власних прагнень та цінностей. Виявилось, що 

міжнародна система в цілому, а також системи безпеки найпотужніших держав 

світу не можуть ефективно протидіяти терористичним викликам. Це становить 

серйозну загрозу. [100, c. 235-239] 

Прояви міжнародного тероризму в постбіполярній системі є одним з 

найнебезпечніших конфліктогенних факторів, не в останню чергу тому, що вони 

найменше з усіх інших піддаються попередженню та врегулюванню. У спробах їм 

протидіяти з усією очевидністю проявляється криза традиційних механізмів 

стабілізації міжнародної системи і недостатня готовність нової структури ці 

фактори стримувати. Хоча міжнародний тероризм існував і в попередніх 

міжнародних системах, його значення рідко виходило за рамки локального. 

Тероризм міг відігравати епізодичну роль в протіканні окремих міжнародних 

конфліктів, але не претендував на загальносистемне значення. Особливості 

тероризму в постбіполярному світі полягають у розширенні кола суб'єктів 

терористичної діяльності, набору їхніх стратегій та систем мотивацій, 

організаційних структур та цілей; вдосконаленні технологічних засобів, які 

можуть використовуватися терористами: від тактичної конвенційної зброї до 

зброї масового знищення. В результаті сучасний тероризм являє собою значно 

більш складне комплексне явище в порівнянні з попередніми історичними 

аналогами. Внаслідок збільшення складності та комплексності сучасного 

тероризму виникає потреба переоцінки стратегій протидії тероризму та нового 

підходу до вивчення цього явища загалом. 
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Терористична діяльність характеризується наступними основними 

ознаками. 

1. Її суб’єктами виступають недержавні утворення: терористичні мережі, 

рухи опору, угруповання екстремістів і т.п. Держави можуть підтримувати, 

відкрито чи таємно, терористичну діяльність подібних суб’єктів або отримувати 

користь з неї. Держави також можуть застосовувати тактику залякування та 

терору у внутрішній політиці, як це часто відбувається під час громадянських 

війн, коли державний апарат ніби-то «запозичує» терористичні методи діяльності 

своїх противників. Але принципи організації сучасного світового порядку не 

дають змоги державам вдаватися до терористичних дій в зовнішній політиці, 

оскільки тероризм виходить за рамки інституціональних та нормативних засад, на 

яких цей світовий порядок ґрунтується. Іншими словами, сучасній державі 

вигідніше вести звичайну або партизанську війну, ніж вдаватися до 

систематичного використання тероризму. Тому держав-терористів в 

постбіполярному світі немає; є лише «держави-спонсори міжнародного 

тероризму» [150, c.103-104]. 

2. Об’єктом терористичної діяльності є не стільки безпосередні жертви 

терактів, скільки спостерігачі. На відміну від звичайного насильства, тероризм 

має «подвійний ефект»: разом із постраждалими його об’єктами стають суспільна 

думка, механізми та процедури прийняття рішень та системи цінностей. Причому 

останні є більш важливими об’єктами терористичної активності, в той час як 

перші – засобом викликання належного ефекту. Сучасне суспільство побудовано 

так, що воно в цілому не може залишитися байдужим до масових жертв серед 

мирного населення. Засоби масової інформації, цінності гуманізму та, часто, 

ідеологія конформізму відіграють помітну роль в житті сучасного суспільства. 

Тероризм має на меті максимальним чином експлуатувати ці особливості [150, c. 

107]. 

3. Безпосереднім засобом досягнення мети є діяльність, що виходить за 

межі звичної раціональності. Система цінностей, яка існує в уяві безпосереднього 

виконавця терористичних актів, здається цілком ірраціональною, оскільки 
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звичний для нас принцип співвідношення цілей та засобів цілковито порушено. 

Це ще одна із причин, чому тероризм не береться на озброєння державами, 

механізм прийняття рішень в яких побудовано так, щоб звести вплив 

ірраціональних елементів до мінімуму.  

4. Нарешті, міжнародний тероризм характеризується наявністю політичного 

підтексту. Від звичайної злочинності його відрізняють політичні інтереси 

терористичних агентів: прагнення незалежності, автономії, виведення військ, 

звільнення лідерів тощо.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що міжнародний тероризм – це 

політично вмотивована діяльність недержавних міжнародних акторів, спрямована 

на виклик страху, паніки або інших емоцій, здатних вплинути на процес 

прийняття рішень; з метою чого здійснюється насильство проти цивільного 

населення [150, c. 110-112]. 

Серед терористичних груп найбільшу небезпеку в плані можливості 

використання ядерної зброї можуть становити апокаліптичні групи, політико-

релігійні групи, сепаратистські групи. 

При розгляді безпосередньо можливості використання ядерними 

організаціями ядерної зброї, перед нами постає декілька проблемних питань, 

зокрема який ступінь вірогідності  отримання терористичними організаціями 

ядерної зброї; що послужить цілями використання ядерної зброї та чи буде вона 

використовуватися  в разі отримання терористичними групами такої зброї; якими 

засобами можна протидіяти розповсюдженню ядерної зброї серед терористичних 

угруповань. 

Щодо можливості отримання терористами ядерної зброї, то тут існує 

декілька теоретичних варіантів. Існує три основні шляхи отримання ядерної зброї 

терористичними організаціями: зброю можна вкрасти, купити або ж створити 

[205, c.55-59]. 

В світі на сьогоднішній день існує близько 27 тисяч одиниць ядерної зброї, 

які потенційно є об’єктом для викрадення з боку терористів. Однак слід 

зауважити, що зброя, яка знаходиться в арсеналах держав, настільки інтенсивно 
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охороняється, що можливість її викрадення є мінімальною. Небезпеку становлять 

передислокування зброї та її утилізація, коли фізична охорона є не настільки 

значною. Зокрема, в 2002 році, США заявили, що їм стало відомо про два випадки 

попередження нападу на сховища в РФ, в яких містилася ядерна  зброя. Крім того, 

особливу увагу в терористичних організаціях викликає транспортування ядерної 

зброї, коли важко забезпечити такий же ступінь захисту, який безперечно 

забезпечується в сховищах ядерної зброї. Однак якщо гіпотетично припустити, 

що ядерна зброя буде викрадена терористами, то ймовірність застосування 

залишається вкрай низькою, через те, що ядерна зброя оснащена системою 

захисту від зовнішнього втручання за допомогою електронних кодів, можливість 

невірного введення яких обмежується. Крім того, існує ще один ступінь захисту 

(SAFF), який передбачає проведення послідовного ряду маніпуляцій зі зброєю для 

її активації.  Однак, все ж таки, серйозні побоювання існують щодо ядерної зброї, 

яка знаходиться в арсеналах Пакистану, хоча вона й не є оперативно розгорнутою, 

однак, зважаючи на рівень корумпованості в країні, терористи в принципі можуть 

отримати інформацію щодо того, де зберігаються окремі компоненти ядерної 

зброї. Викликають занепокоєння й місця зберігання тактичної ядерної зброї в 

Російській Федерації, оскільки тактична ядерна зброя є відносно портативною, 

крім того, деякі старіші російської ядерної зброї не мають систем захисту, про які 

йшлося вище. Тим не менш, вірогідність викрадення ядерної зброї є невисокою, 

що, однак, не виключає такого варіанту. Однак,  навіть якщо викрадення ядерної 

зброї відбудеться, можливості для використання такої зброї є мінімальними через 

вищеназвані системи захисту та засоби безпеки [205, c.75-78]. 

Другою можливістю отримання ядерної зброї є її купівля у ядерних країн 

або добровільна передача ядерної зброї державою, що є спонсором тієї чи іншої 

терористичної організації [150, c.117-119]. Щодо можливості передання ядерної 

зброї терористичній організації, яка використає її проти певної держави, то даний 

сценарій розглядався адміністрацією Дж.Буша-молодшого по відношенню до, 

наприклад, Іраку при С.Хусейні. Однак фактів, які б свідчили на користь таких 

дій, виявлено не було. Важко уявити собі таку ситуацію, коли офіційні уряди 
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певних країн підуть на даний крок, оскільки, зрозуміло, що це призведе до 

негативних  наслідків як для великих ядерних держав, яким вигідно зберігати 

статус-кво з ядерного питання, так і для невеликих країн, оскільки факти продажу 

ядерної зброї призведуть до міжнародної ізоляції та санкцій. Однак лідери країн, 

або ж ті посадові особи, які мають доступ до ядерної зброї (а коли йдеться про 

купівлю ядерної зброї, то країнами ризик за думкою експертів тут виступають в 

основному Пакистан, можливо, КНДР, коли їх арсенал ядерної зброї буде дещо 

збільшений) можуть сподіватися, що про факт продажу однієї або кількох 

одиниць ядерної зброї не стане відомо, Та навіть при найбільш песимістичному 

варіанті використання ядерної зброї терористичними організаціями – 

безпосередньому застосуванню ядерної зброї – не стане відомо, де ця конкретна 

одиниця ядерної зброї була вироблена. Однак, відомо, що принаймні в США, в 

2003 році, вже велася розробка програми, метою якої було саме визначення 

походження ядерної зброї в разі її детонації. Принцип визначення полягає в тому, 

що після ядерного вибуху, на місці детонації залишається певний набір 

радіоактивних речовин, який багато в чому залежить від дизайну ядерної зброї. За 

сукупністю даних характеристик і можна визначити походження ядерної зброї. І 

хоча бюджет даної програми вимірюється декількома десятками мільйонів 

доларів, що не повністю задовольняє рівень витрат, який потрібен для повного 

оперативного використання даної програми, все ж таки, з 2003 року дана 

програма вже функціонує, паралельно проводиться робота з вдосконалення даної 

програми [204]. 

Зважаючи на дану ситуацію, важко передбачити, щоб офіційне керівництво 

будь-якої країни передало з тих чи інших міркувань ядерну зброю терористичним 

організаціям. Однак занепокоєння викликає можливість підкупу тих чи інших 

окремих посадових осіб, використання чорних ринків ядерних матеріалів. В 

цьому відношення особливе занепокоєння викликає Пакистан. Деякі дослідники 

виокремлюють можливість продажу ядерної зброї КНДР, однак, лідери КНДР в 

своїй політиці керуються теорією раціонального вибору, про що свідчать 

шестисторонні переговори та тактика КНДР на даних переговорах. Лідери країни 
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з початку військової ядерної програми країни ніколи не переходили «червоної 

межі», при якій проти них однозначно могла б використовуватися сила для 

припинення ядерної програми. Продаж же ядерної зброї терористичним 

організаціям та можливе її застосування однозначно означало б введення 

надзвичайно серйозних санкцій проти країни, а скоріше за все і використання 

військової операції для скинення режиму в КНДР. А оскільки ядерна зброя в 

країні фактично як одну з цілей має якраз консервацію даного режиму, продаж 

ядерної зброї суперечить даній логіці, а тому майже виключений. [205, c.155-163] 

В ситуації з Пакистаном виділяють декілька факторів на користь того, що 

країна може потенційно стати донором ядерної зброї. По-перше, Пакистан має 

відносно нову систему контролю над ядерним озброєнням, ядерна програма 

Пакистану, особливо в своїй технічній частині є закритою, що становить 

додатковий фактор ризику. По-друге, Аль-Каїда та Талібан мають досить вагому 

присутність в регіоні, і хоча, Пакистан як країна підтримав режим А.Карзая в 

Афганістані, це не означає, що підкуп з боку терористичних організацій, що 

мають доволі великі фінансові ресурси та безперечно зацікавлені в отриманні 

ядерної зброї,  окремих військових неможливий. Окрім того, найбільш відома 

мережа підпільної торгівлі ядерними технологіями має за місце свого походження 

Пакистан і пов’язана з доктором Ханом. Підпільна мережа працювала в деяких 

країнах Європи, Африки. Азії, постачала ядерні технології до Ірану, Лівії та 

Північної Кореї [205, c.165-167]. Останній аргумент доводить, що Пакистан 

потенційно є країною, яка може стати джерелом постачання ядерної зброї до 

терористичних організацій.  

Крім того, експерти висувають можливість підкупу вищих посадових осіб, 

що мають відношення до політичного, а скоріше, операційного управління 

ядерною зброєю або ж безпосередньо під своїм керівництвом мають систему 

охорони ядерної зброї та можуть продати важливу інформацію, як, на приклад, 

маршрути та ступінь охорони ядерної зброї під час передислокації ядерної зброї. 

Ситуація підкупу найбільш вірогідною є, на думку дослідників, в Росії через 

погані соціальні умови військовослужбовців. Однак враховуючи персональні 
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наслідки для тих, хто буде причетний до гіпотетичного підкупу, керуючись 

теорією раціонального вибору, навряд чи, незважаючи на низькі матеріальні 

доходи, керівники такого високого рангу підуть на продаж такої інформації.  

Нарешті, третім способом отримання ядерної зброї є власне виготовлення 

зброї. Перш за все слід зауважити, що жодна терористична організація не може 

самостійно виробляти ядерні матеріали, придатні для виготовлення ядерної зброї. 

Для створення ядерної зброї терористичні організації повинні мати збагачений до 

збройного рівня уран або плутоній. В природі дані речовини в необхідному для 

використання в ядерній зброї ступені збагачення не існують. Під час виконання 

Манхеттенського проекту єдиним важливим моментом було отримання 

достатньої кількості збагаченого урану. Збагачення урану є надзвичайно важким 

технологічним процесом, що вимагає отримання відповідних технологій та 

наявності відповідних виробничих  та фінансових можливостей. На сьогоднішній 

день такі можливості наявні лише в національних держав. Крім того, існує 

надзвичайно велика вірогідність того, що програма по збагаченню урану буде 

швидко зафіксована державами. Навіть деякі країни, які прагнули отримати 

збагачений уран, не змогли виконати дане завдання. Прикладом може служити 

Ірак, коли у 1980-х велася державна програма по збагаченню урану, яку, однак не 

вдалося довести до завершення [204]. 

Отже, виникає потреба у викраденні або отриманні іншим шляхом 

матеріалів для виготовлення ядерної зброї. Важливим з цієї точки зору є аналіз 

наявності речовин, необхідних для виготовлення ядерної зброї.  

На сьогоднішній день в світі існує близько 1850 тон ядерних матеріалів, 

придатних для використання у виробництві ядерної зброї. Більшість матеріалів 

знаходяться під військовим контролем, приблизно 1720 тон матеріалів 

зосереджені в США та РФ. Великобританія, КНР, Франція мають дані матеріали в 

кількості, що вимірюється десятками тон, Пакистан та ПАР мають по декілька 

сотень кілограмів ядерних матеріалів, придатних для використання при 

виробництві ядерної зброї. Менша кількість таких матеріалів зосереджена в більш 

ніж 40 країнах, в основному на цивільних об’єктах.  



 100 

Приблизно на 120 реакторах є матеріали, придатні для використання при 

виробництві ядерної зброї. Найбільш вразливі для викрадення або ж отримання 

шляхом підкупу місця зберігання ядерних матеріалів знаходяться в Пакистані, 

РФ, а також в місцях зберігання матеріалів не під військовим контролем. [227] 

Що стосується плутонію, придатного для виробництва ядерної зброї, то 

його кількість в світі на сьогоднішній день вимірюється приблизно в 250 тон. РФ 

та США володіють приблизно 90 відсотками всіх запасів даної речовини. США та 

РФ заявили про надлишок плутонію, придатного для виробництва ядерної зброї у 

100 тон, однак для перетворення даної кількості збагаченого плутонію для 

використання лише в мирних цілях потрібні великі обсяги асигнувань, зважаючи 

на сьогоднішню економічну ситуацію, даний процес буде розтягнутим в часі.  

Крім того, Великобританія заявила про надлишок в 4,4 тони та початок переробки 

матеріалів для невійськових потреб . 

США, РФ, Британія, Франція припинили виробництво плутонію, 

придатного для збройного використання. Ймовірно, що КНР також припинили 

виробництво даного матеріалу, хоча офіційних заяв з цього приводу й не було.  

Тим не менш, Індія, Ізраїль, КНДР та Пакистан продовжують використання 

даного матеріалу. 

Найбільш ризик, однак, становлять місця зберігання плутонію, придатного 

для використання при виробництві ядерної зброї, що заходяться під цивільним 

контролем. Хоча деякі експерти висловлюють сумніви щодо того, що плутоній, 

який використовується в ядерних реакторах, придатний для використання при 

виробництві ядерної зброї, експерти Департаменту енергетики та Національної 

академії наук США висловлюються на користь того, що дані матеріали можуть 

використовуватися для вищезазначеної мети. Близько 20 країн зберігають 230 тон 

плутонію, відділеного від використаного ядерного пального, що становить фактор 

ризику, оскільки в даному вигляді плутоній знаходиться в основному не під 

військовим контролем, що зменшує рівень захищеності матеріалів. [205, c.211-

216] 
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Крім того, так само як і у випадку з ядерною зброєю, розглядається  

можливість підкупу посадових осіб, що відповідають за охорону ядерних 

матеріалів, однак, в цьому випадку діють ті ж самі аргументи щодо й ядерної 

зброї. Тим не менш, можливість продажу інформації щодо систем охорони та 

місцезнаходження ядерних матеріалів, є досить високою.  Також розглядається 

можливість отримання ядерних матеріалів від певних країн для виготовлення 

терористичними організаціями ядерної зброї. Хоча така можливість є досить 

невисокою, однак, її не можна виключати. Однак, навіть якщо терористичні 

організації отримають ядерні речовини, необхідні для побудови ядерної зброї, 

дані організації повинні виробити з даних речовин ядерну зброю. 

Під час здійснення Манхеттенського проекту, розроблялися два типи 

ядерної зброї. Перший тип ядерної зброї є технологічно більш простим. Принцип 

дії даного виду ядерної зброї полягає в тому, що за допомогою відносно 

нескладного дизайну даногo виду ядеpної зброї, одна частина високозбагаченого 

урану механічно вдаряє іншу частину та починається ланцюгова реакція. Такий 

дизайн ядерної зброї гарантує майже певну детонацію. Під час розробки ядерної 

зброї США, науковцi були настільки впевнені в тому, що даний вид ядерної зброї 

спрацює, що навіть не проводили  повноцінних випробувань. Вперше така ядерна 

зброя була застосована в Хіросімі. Проблема, яка може постати при виробництві 

даної зброї  - це кількість урану, придатного для використання у виробництві 

ядерної зброї, яка повинна сягати приблизно 50 кілограмів.  

Під час виробництва ядерної зброї другого типу, можна використовувати як 

високозбагачений уран,так і плутоній, при чому кількість урану  повинна сягати  

20-25 кілограмів, плутонію - від 4 до шести кілограм. Однак при виробництві 

даного виду зброї виникає ряд технічних труднощів, які терористичні організації 

наврядчи зможуть подолати [205, c.228-232]. Отже, головним питанням при 

побудові ядерної зброї залишається питання отримання високозбагаченого урану 

та плутонію для ядерної зброї.   

Можна зробити висновки про те, що можливість отримання 

терористичними організаціями ядерної зброї є мінімальною, однак не є зводиться 
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до нуля. Якщо припустити, що терористичним організаціям все ж таки вдасться 

отримати ядерну зброю, то доцільними є розглянути шляхи можливого 

використання ядерної зброї. 

Першим шляхом використання ядерної зброї є декларування її наявності 

тим чи іншим способом, та висунення поряд з цим вимог організації при загрозі 

застосування зброї. При цьому ціллю таких дій терористів можуть служити як 

керівництво країни, так і її населення, яке через масову паніку, евакуацію викличе 

дестабілізацію ситуації в країні та послужить додатковим фактором тиску на 

керівництво при розгляді поставлених йому вимог. 

Другим шляхом є безпосереднє використання ядерної зброї проти різних 

об’єктів. При цьому не слід забувати, що об’єктами терористів є не безпосередні 

жертви від терористичних атак, а їхні спостерігачі. Першим шляхом 

безпосереднього використання ядерної зброї є демонстрація без людських жертв. 

Однак такий розвиток подій малоймовірний, оскільки, навіть якщо тер орг. 

вдасться здобути ядерну зброю, кількість її буде надзвичайно обмеженою, а тому 

використання її як засобу демонстрації буде недоцільним, оскільки при відмові 

об’єкту демонстрації до співпраці, в організації може не залишитися дієвих 

засобів переконання.   

Наступним варіантом є використання зброї проти живих цілей. Аналізуючи 

єдиний випадок застосування ядерної зброї роти живих цілей – удари по 

японських містах з боку США під час Другої світової війни – можна зробити 

висновок  про те, що метою ядерних ударів було не знищення населення та 

інфраструктури, що були критичними для Японії, а досягнення політичних цілей. 

Об’єктом нападу біло не населення Хіросіми та Нагасакі, а палац імператора в 

Токіо. Таким чином, враховуючи, що цілями терористів є зазвичай не 

безпосередні жертви, особливо це стосується мирного населення під час терактів 

терористів-смертників, а переслідування політичних цілей, отже, терористичні 

акти спрямовані не проти безпосередніх жертв, а проти керівництва тієї чи іншої 

країни. Таким чином, використання ядерної зброї проти живих цілей може бути 
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вірогідним варіантом використання ядерної зброї в разі її отримання 

терористичними організаціями [205, c.302-314]. 

Ядерна зброя також може теоретично служити об’єктом продажу. Однак 

проти такого розвитку подій свідчить ряд фактів. По-перше, навіть якщо 

терористична організація зможе заволодіти ядерною зброєю, то кількість її буде 

складати скоріше за все одну або декілька одиниць. Наврядчи організація, яка 

змогла б залучити ресурси, необхідні для створення аbо отримання іншийm 

шляхом ядерної зброї потребує фінансових ресурсів настільки, щоб випустити зі 

своїх рук надзвичайно сильний аргумент при розгляді будь-яких питань, що 

стосуються організації.  

Припускається можливість добровільної здачі ядерної зброї, що буде 

переслідувати дві цілі: по-перше, це буде демонстрацією наявності зброї в 

організації; по-друге, в разі використання ядерної зброї проти населення, 

організація ризикує втратити свою базу підтримку, натомість, здавши зброю, 

соціальна база підтримки організації  може збільшитися, хoча даний сценарій є 

найменш ймовірним.   

Загалом, у своїх вимогах терористичні організації, незалежно від того, який 

засіб для висунення вимог вони використають, переслідують дві стратегії  - 

«стримування» та «примусу». При цьому, може коливатися коло об’єктів 

використання ядерної зброї. Стратегія стримування, тобто намагання утримати 

об’єкта від певних дій, є більш вірогідною для терористичних груп.  

Протидія можливим терорист атакам за допомогою ядерної зброї є 

складним питанням перш за все через те, що традиційна логіка ядерного 

стримування, яка діє між державними акторами не діє в рамках терористичних 

організацій. Система цінностей терористів відрізняється від системи цінностей 

національних держав та інших акторів міжнародних відносин, а отже, не діє 

теорія раціонального вибору. Більш того, різниця між поняттям раціонального 

вибору для національних держав та терористичних організацій, особливо це 

стосується релігійних організацій, може часто бути протилежним. Загальна 

тенденція до збільшення частки саме релігійного тероризму підвищує рівень 
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небезпеки застосування ядерної зброї в разі її отримання, зменшуючи при цьому 

можливості протидії тероризму. Загалом, протидія ядерному тероризму,так само 

як і тероризму загалом є надзвичайно складним та комплексним питанням, якому, 

на жаль, до останнього часу е приділяли значної уваги. Загальна тенденція до 

мережевого тероризму не дозволяє боротися з  даним явищем шляхом простого 

фізичного знищення тих чи інших окремих діячів чи груп терористів. Загальною 

тенденцією в боротьбі з тероризмом виступає теза про те, що для знищення 

тероризму як явища потрібне викорінення соціальної бази для тероризму, тобто, 

необхідне покращення рівня життя, усунення несумісних протиріч між різними 

державами, що якщо й можливо, то лише в далеко строковій перспективі  і лише 

за координації основних акторів міжнародних відносин.  

На жаль, на сьогоднішній день немає жодного абсолютно дієвого механізму 

захисту від можливих актів ядерного тероризму, оскільки, боротьба з явищем 

тероризму як таким, та з можливими актами ядерного тероризму є комплексним 

та надзвичайно складним явищем. Практика боротьби з конвенційним тероризмом 

показала неможливість викорінення даного явища в сучасній системі 

міжнародних відносин. Хоча, безумовно, дії, що приймаються міжнародною 

спільнотою та окремими країнами зменшують потенційні масштаби та наслідки 

дій терористичних груп. Відповідно, у питанні з ядерним тероризмом, головним 

завданням виступає не допустити прецеденту отримання ядерної зброї 

терористичним організаціями, оскільки такий випадок може призвести до 

непередбачуваних наслідків для міжнародної системи в цілому. Виходячи з 

розглянутих можливостей отримання ядерної зброї терористичними 

організаціями, найбільшого розгляду на сьогоднішній день викликає питання 

фізичного захисту ядерної зброї та об’єктів, на яких знаходяться ядерні матеріали. 

Увага світової спільноти в основному прикута саме до даного питання при 

розгляді потенційного виникнення явища ядерного тероризму. Нижче буде 

поданий короткий огляд основних напрямків міжнародної співпраці в рамках 

боротьби з ядерним тероризмом.   
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Найбільшу увагу явищу ядерного тероризму та методам боротьби з ним 

приділяють США. На сьогоднішній день лише  США мають  комплексну 

стратегію боротьби з ядерним тероризмом. В деяких країнах, таких як РФ та 

Великобританія йдуть обговорення проектів системи захисту від даного явища, 

однак не прийнято комплексних документів з даного питання.  

Перш за все варто приділити увагу стратегії боротьби проти ядерного 

тероризму президента Б.Обами.  Вона була  вперше виголошена ним у зверненні 

до Конгресу в кінці 2007 року. Майже без змін згадана програма була прийнята як 

частина стратегії забезпечення національної безпеки США, що вказує на важливе 

значення, що приділяється проблемі даною державою.  

Складовими програми є : 

- Забезпечити фізичний захист ядерних матеріалів та арсеналів протягом 

чотирьох років, виключити цим самим випадки контрабанди ядерної зброї.  (цей 

пункт передбачає міжнародну співпрацю для убезпечення сховищ, в яких 

зберігається зброя ядерних держав, покращення фізичного захисту ядерних 

припасів шляхом введення сучасних систем захисту безпосередньо ядерної зброї. 

Співпраця в цьому напрямі доволі тривалий час проводить з Пакистаном та 

Росією в межах двостороннього співробітництва цих країн з США. Крім того, 

особливу увагу адміністрація Обами пропонує приділити захисту об’єктів 

військового та цивільного призначення, на яких зберігаються збагачений уран та 

плутоній, що можуть слугувати матеріалами для виготовлення ядерної зброї); 

- Інституціоналізувати  Ініціативу з нерозповсюдження ядерної зброї 

(Proliferation Security Initiative) для боротьби проти контрабанди ядерної зброї та 

матеріалів  на глобальному рівні; 

- Змусити Іран та КНДР припинити дії з розробки ядерної зброї, яка може 

потенційно потрапити до рук терористичних організацій; 

- Посилити позиції МАГАТЕ шляхом надання більших повноважень, людських 

та особливо фінансових ресурсів, яких МАГАТЕ потребує для ефективного 

виконання поставлених перед організацією завдань ; 
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- Контроль над ядерними матеріалами (що має включати в себе співпрацю з 

припинення виробництва ядерних матеріалів, придатних для виробництва ядерної 

зброї, а також переробки надлишкових матеріалів на потреби ядерної енергетики); 

- Запобігання перетворення ядерного палива на ядерні боєголовки (створення 

нової архітектури для контролю над матеріалами ядерної енергетики, включаючи 

міжнародний банк даних, агенцію з контролю над ядерним циклом, поширення 

ініціативи США з контролю морських перевезень); 

- Добитися мети створення світу без ядерної зброї (при цьому окремо 

зазначається, що Америка не піде на одностороннє роззброєння, процес повинен 

включати всі ядерні держави); 

- Пошук шляхів скорочення ядерних арсеналів перш за все США та РФ (що вже 

було досягнуто підписанням відповідних угод між США та РФ)  

- Збільшення співпраці між зацікавленими країнами шляхом обміну 

інформацією щодо знаходження та діяльності терористичних груп та 

попередження терористичних актів.  

Як ми можемо бачити, основні зусилля, на думку адміністрації США, 

повинні бути спрямовані на захист ядерних матеріалів шляхом міжнародної 

співпраці, посилення ролі МАГАТЕ, створення механізмів міжнародних 

консультацій.  

США є також ініціатором або активним учасником переважної більшості 

міжнародних ініціатив з боротьби з ядерним тероризмом.  

В квітні 2010 року у Вашингтоні за ініціативи США пройшов Саміт з 

ядерної безпеки, присвячений, перш за все, питанням запобігання ядерному 

тероризму.  

В рамках саміту були узагальнені попередні досягнення та дана оцінка 

діючим ініціативам та міжрядним документам  з даного питання та вироблені  

спільне комюніке та робочий план, які попри те, що вони юридично є 

необов’язковими до виконання, становлять основу протидії міжнародному 

ядерному тероризму на сьогоднішній день. При розгляді результатів Саміту, 
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можна зробити висновок про те, наскільки ефективними є засоби міжнародної 

співпраці у боротьбі з явищем міжнародного тероризму. 

Варто зазначити, що одним з найбільш важливих напрямків при розгляді 

питання запобігання проявам ядерного тероризму є питання захисту ядерних 

об’єктів та зменшення кількості об’єктів, на яких знаходяться матеріали, придатні 

для використання у ядерних пристроях.  

За ініціативою США в 2007 році було заявлено про програму захисту всіх 

потенційно небезпечних ядерних об’єктів протягом чотирьох років, дана програма 

отримала позитивну оцінку сере міжнародної спільноти,  втілення програми 

дозволить різко знизити ступінь загрози, що надходить від терористичних 

організацій до слабко захищених ядерних об’єктів.  Безумовним недоліком на 

сьогоднішній день є недостатність фінансування програми.  

В рамках протидії міжнародної спільноти ядерному тероризму, варто 

приділити увагу Робочому плану Саміту з ядерної безпеки, а якому зібрані 

рекомендації по всім існуючим міжнародним актам, а також рекомендації щодо 

подальших дій по запобіганню. Безумовно, однозначним недоліком даного плану 

є те, що він не є юридично зобов’язуючим, крім того, в роботі Саміту не брали 

участь такі держави як Іран, КНДР, які становлять значну небезпеку в плані 

поширення ядерного тероризму.  

Іншим правовим документом, який потребує уваги є «Конвенція про 

фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок».  Дана конвенція на 

сьогоднішній день є єдиним правовим документом, що діє в галузі фізичного 

захисту ядерних речовин для мирного використання. Відповідно, необхідно 

слідкувати за чітким дотриманням даної Конвенції та її подальшою  

імплементацією її положень.  

Важливе значення у боротьбі з виникненням ядерного тероризму 

відводиться Резолюції 1540 РБ ООН щодо попередження отримання ЗМЗ 

терористичними організаціями.  В рамках заходів, відповідно до даної резолюції, 

необхідно сприяти повному виконанню резолюції, сприяти роботі комітету, 

утвореному на виконання Резолюції 1540. Країни повинні надавати всебічну 
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допомогу комітету щодо отримання необхідної інформації та технічної допомоги 

в рамках виконання цілей Резолюції.  

При розгляді питання боротьби з актами ядерного тероризму, велика увага 

приділяється діям МАГАТЕ. Відповідно, в рамках МАГАТЕ розроблений План по 

забезпеченню захисту ядерних об’єктів на 2010-2013 роки, в якому розглядаються 

необхідні заходи для покращення фізичного захисту ядерних об’єктів, потенційно 

вразливих для терористичних нападів.  Крім того, МАГАТЕ розробила ряд 

інструкцій та рекомендацій по захисту та уніфікованому обліку ядерних 

матеріалів, зокрема, систему обліку ядерних матеріалів на цивільних об’єктах, 

утворена Міжнародна дорадча служба з фізичного захисту ядерних об’єктів, яка 

повинна допомагати в уніфікації засобів захисту ядерних об’єктів та надавати 

консультаційну допомогу щодо покращення стандартів захисту ядерної 

інфраструктури країн. Всі держави повинні дотримуватися єдиних стандартів 

захисту ядерних об’єктів для недопущення несанкціонованого доступу до ядерних 

об’єктів.  

В рамках боротьби з явищем ядерного тероризму, увага повинна бути 

приділена іншим міжнародним ініціативам, зокрема, Глобальній ініціативі по 

боротьбі з ядерним тероризмом, Ініціативі Великої вісімки щодо запобігання 

поширенню зброї та матеріалів масового знищення, іншим багато- та 

двостороннім механізмам.  

Важливим є визнання того, що ядерні технології, в яких використовується 

високозбагачений уран та плутоній, потребують особливої уваги в декількох 

вимірах: по-перше, необхідно працювати над вдосконаленням заходів з захисту 

об’єктів, що використовують такі технології (зокрема, пропонується зменшення 

кількості перебування високозбагаченого урану та плутонію та консолідація 

матеріалів на декількох сховищах з більшим ступенем захисту), по-друге, 

держави повинні взяти на себе зобов’язання замінювати технології на об’єктах з 

використанням високозбагаченого урану на технології, в яких буде 

застосовуватися низько збагачений уран, який неможливо використовувати в 

ядерній зброї. Таким чином, високозбагачений уран буде поступово менше 
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використовуватися в цивільній галузі, де його фізичний захист на сьогоднішній 

день є відносно слабким. В свою чергу, зацікавлені країни повинні допомогти у 

переході на технології з використанням низько збагаченого  урану.  В цей же час, 

ядерна енергетика країн повинна розвиватися в мирний спосіб.  

Окремим питанням є захист приватних підприємств, що працюють з 

ядерними технологіями. Держави повинні слідкувати за тим, щоб на даних 

підприємствах працювали найвищі стандарти безпеки. Держави повинні надавати 

допомогу у створенні умов для такої роботи. Крім того, держави повинні 

приділяти увагу навчанню персоналу, який працює з ядерними технологіями та  

охороняє такі технології.  

Держави повинні забезпечити чіткий та прозорий механізм обміну 

інформацією щодо ядерних матеріалів та технологій. Даний пункт буде 

надзвичайно складно втілити, враховуючи, що такі держави як КНДР та Іран не 

беруть реальної участі в більшості програм по боротьбі з актами ядерного 

тероризму.  

США як основний провідник ідеї недопущення виникнення ядерного 

тероризму, вже пішла на певні практичні  кроки, завдяки яким, високозбагачений 

уран був вивезений з Румунії, Тайваню, Лівії та Чилі. Деякі інші країни заявили 

про намір вивезти високозбагачений уран з власної території, зокрема й Україна.  

Мексика взяла на себе зобов’язання в рамках тристоронньої співпраці Канади, 

США та Мексики, перейти на низько збагачений уран на власній території. 

Канада погодилася бути фінансовим донором для програм по переходу на низько 

збагачений уран. Росія та США домовилися про закриття заводу з виробництва 

плутонію з Желєзногорську, останньому такому заводі в РФ. Сторони  погодилися 

прискорити утилізацію 34 тон плутонію,  домовленості про що були досягнуті в 

2000 році.  США та Канада пообіцяли виділяти до 10 мільярдів доларів на 

програму Глобального партнерства Великої вісімки. Малайзія, Єгипет та Вірменія 

погодилися ввести жорсткіше законодавство щодо експорту ядерних матеріалів.  

Загалом слід зазначити, що незважаючи на певні позитивні кроки 

міжнародної спільноти, робота по запобіганню отриманню ядерної зброї 
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терористичними організаціями проводиться не в достатній мірі. Позитивним є 

визнання небезпеки явища ядерного тероризму на найвищому рівні провідними 

державами світу, однак, разом з тим, фінансування проектів по покращенню норм 

безпеки ядерних об’єктів є недостатнім. Іншою важливою проблемою, що не 

дозволяє в повній мірі говорити про вирішення проблем ядерних об’єктів є 

відсутність універсальності співпраці щодо даної проблеми, особливе 

занепокоєння викликає те, що такі країни як Іран, КНДР не беруть активної участі 

в програмах щодо покращення охорони ядерних об’єктів, що може призвести до 

негативних наслідків. 

Як висновок можна зазначити, що система цінностей терористів 

відрізняється від системи цінностей національних держав та інших міжнародних 

акторів, а отже теорія раціонального вибору не завжди діє. Більш того, різниця 

між поняттям раціонального вибору для національних держав та терористичних 

організацій, що особливо стосується релігійних організацій, може часто бути 

надто великою. Загальна тенденція до збільшення частки саме релігійного 

тероризму підвищує рівень небезпеки застосування ядерної зброї в разі її 

отримання, зменшуючи при цьому можливості протидії тероризму. Загалом, 

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

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

уваги. Загальна тенденція до мережевого тероризму, не дозволяє боротися з  

даним явищем шляхом простого фізичного знищення тих чи інших окремих діячів 

чи груп терористів. Загальною тенденцією в боротьбі з тероризмом виступає теза 

про те, що для знищення тероризму як явища потрібне викорінення соціальної 

бази для нього, тобто, необхідне покращення рівня життя, усунення несумісних 

протиріч між різними державами, що якщо й можливо, то лише в далеко 

строковій перспективі  і лише за координації основних акторів міжнародних 

відносин.  

Що стосується міжнародної  співпраці щодо запобігання отриманню ядерної 

зброї терористичними організаціями, то загалом варто відмітити, що переважна 

більшість кроків, що приймаються на міжнародній арені є декларативними. Лише 
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в останній час можна прослідкувати певні незначні практичні кроки в напрямі 

боротьби з актами ядерного тероризму. Позитивним кроком є скликання Саміту з 

ядерної безпеки, на якому біли узагальнені існуючі програми та ініціативи 

міжнародної спільноти щодо боротьби з актами ядерного тероризму та дані 

подальші рекомендації щодо їх втілення, однак, диспозитивний характер даних 

рекомендацій та обмежене коло учасників Саміту не дають можливості говорити 

про універсальне залучення всіх держав до попередження даного явища. 

Практичні ж кроки, які країни приймають є незначними, зокрема, через брак 

фінансування.   

Загалом, можна зробити висновок про те, що при тому, що основні 

напрямки боротьби з явищем ядерного тероризму визначені, практична реалізація 

даних напрямів  є слабкою.  
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Висновки до розділу 

 

Ядерне розповсюдження, що активізувалося у постбіполярному світі, є 

найбільш серйозним викликом режиму ядерного стримування в тому вигляді, в 

якому він слугував стабілізатором біполярного протистояння часів «холодної 

війни».  

Системні трансформації міжнародних відносин загострили деякі регіональні 

проблеми, зменшивши водночас можливості регулювання на глобальному рівні. В 

таких умовах ряд держав вдалися до політики набуття ядерної зброї та 

використання її як інструменту розв’язання власних політичних завдань на 

регіональному рівні. Парадоксально, але відтворюючи системи стримування на 

рівні регіональному, вони підривають його логіку на рівні глобальному.  

Розпад біполярної системи призвів до того, що зникло протистояння двох 

наддержав, що структурували систему міжнародних відносин. В рамках даної 

системи основні питання, що стосувалися ядерної зброї, концентрувалися навколо 

вертикального розповсюдження ядерної зброї, а саме на питанні скорочення 

ядерних арсеналів двох наддержав. Сьогодні ж на новий рівень виходить питання 

про горизонтальне розповсюдження ядерної зброї, витісняючи у порядку денному 

міжнародних відносин проблему вертикального розповсюдження ядерної зброї на 

другий план. На сьогоднішній день найбільш актуальним є розгляд питання про 

розповсюдження ядерної зброї на горизонтальному рівні на такі країни як КНДР 

та Іран.  

Проаналізувавши ситуацію навколо ядерних програм КНДР та Ірану, ми 

прийшли до висновку, що ядерні програми даних країн мають політичну та 

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

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

країні шляхом отримання ядерної зброї та забезпечення безпеки країни 

поєднується з метою досягнення економічних переваг за допомогою 

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

процесі, одна з яких розвивається на сьогоднішній день.  

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

фактору, що повинен сприяти неможливості втручання зовнішніх сил у внутрішні 

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

програма Ірану може переслідувати мету політичного лідерства в регіоні, чому 

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

створення системи ядерного стримування на Близькому Сході становить певну 

небезпеку для ядерної стабільності в цілому.   

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

розглянули на прикладі КНДР та Ірану, в цілому виконуватиме стабілізаційну 

функцію для даних країн, незважаючи на тимчасові заходи світової спільноти 

проти режимів в даних країнах, які ми можемо спостерігати.  

Горизонтальне розповсюдження створює і нові загрози, що пов’язані 

насамперед із діяльністю недержавних акторів, зокрема терористичних мереж. 

Зростання ризику доступу до зброї масового знищення з їхнього боку належить до 

найзагрозливіших тенденцій транснаціональних конфліктів сучасності.  

Ситуація, що стосується впливу такого розповсюдження на режими 

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

діяльності міжнародних терористичних мереж не завжди можливе із 

застосуванням теорії раціонального вибору, а тому більшість основних парадигм 

та теорій міжнародних відносин здатні розв’язати тільки частину проблем. Більш 

того, різниця між поняттям раціонального вибору для національних держав та 

терористичних організацій, особливо це стосується релігійних організацій, може 

часто бути великою. Загальна тенденція до збільшення частки саме релігійного 

тероризму підвищує рівень небезпеки застосування ядерної зброї в разі її 

отримання, зменшуючи при цьому можливості протидії тероризму. Загалом, 

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

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

уваги.  
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Що стосується міжнародної  співпраці щодо запобігання отриманню ядерної 

зброї терористичними організаціями, то переважна більшість кроків, що 

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

прослідкувати певні практичні кроки в напрямку боротьби з актами ядерного 

тероризму. Позитивним кроком є скликання Саміту з ядерної безпеки, на якому 

біли узагальнені існуючі програми та ініціативи міжнародної спільноти щодо 

боротьби з актами ядерного тероризму та дані подальші рекомендації щодо їх 

втілення, однак, диспозитивний характер даних рекомендацій та обмежене коло 

учасників Саміту не дають можливості говорити про універсальне залучення всіх 

держав до попередження даного явища. Практичні ж кроки, які країни приймають 

є незначними, зокрема, як правило, через брак фінансування.   

Загалом, можна зробити висновок про те, що при тому, що основні 

напрямки боротьби з явищем ядерного тероризму визначені, практична реалізація 

даних напрямів є слабкою, і загроза появи ядерного тероризму як явища є 

значною, при тому, що засоби боротьби проти нього на сьогоднішній день 

недостатні.  
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Розділ ІІІ. Вплив фактору ПРО на стратегічну стабільність 

 

Майже одночасно з винайденням ядерної зброї, спочатку в США та СРСР, а 

потім і в інших країнах постало питання про винайдення засобів протидії носіям 

ядерної зброї. Якщо авіаційні засоби доставки та підводні човни потрапляли в 

зону дії вже відомих засобів протидії, то з винайденням балістичних ракет, 

створення нових засобів з’явилось на порядку денному.  

Розробка систем ПРО є складним з технічної точки зору та коштовним 

процесом. Проте найбільш складним питанням в рамках розгляду систем ПРО є 

політичний аспект. Тобто, першочерговим питанням, що виникає, є питання  

впливу даних систем на систему ядерного стримування.   

З часу підписання Договору про ПРО та протоколу  до нього, на певний час 

дане питання вийшло за дужки при обговоренні ядерної тематики між провідними 

державами світу. Однак з часу виходу США з договору ПРО та із початком 

активної фази втілення систем ПРО в рамках національної та глобальної програм, 

питання систем ПРО та їх впливу на ядерне стримування в постбіполярному світі 

набуває особливої актуальності.  

Одне з головних питань, на яке потрібно дати відповідь в рамках розгляду 

даної проблематики, на думку автора, є питання про те чи зменшує розвиток 

систем ПРО США та Росії, а також інших країн, стабілізаційну роль ядерного 

стримування в постбіполярному світі, або ж система ПРО США та Росії 

направлені на нівелювання можливого дестабілізуючого впливу горизонтального 

розповсюдження ядерної зброї в постбіполярному світі, про яке говорилося 

раніше. Іншими словами, чи направлена система ПРО перш за все США та Росії 

одна проти одної, або ж сфокусована на третіх державах? 

Безумовно, в рамках розгляду питання ПРО, не можна заперечувати того 

факту, що системи ПРО США та СРСР часів «холодної війни» створювалися саме 

в рамках протистояння двох наддержав. Однак автор спробує продемонструвати, 

що навіть на час підписання договору ПРО, в обох наддрежав вже склалося стійке 
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уявлення про те, що системи ПРО жодним чином не зможуть захистити території 

держав від масованого ядерного удару одна одної. 

Таким чином, відкинувши політичну складову розвитку систем ПРО в 

постбіполярному світі, варто звернути увагу на тезу про те, що системи ПРО 

США на сьогоднішній день направлені перш за все на протидію можливій 

ракетній загрозі від третіх країн, а також іншим загрозам, що можуть виникати 

при горизонтальному розповсюдженні ядерної зброї, про яке йшлося раніше, а не 

направлені на нейтралізацію російської ядерної зброї, оскільки навіть в 

середньостроковій перспективі винайдення систем ПРО, що могли б нівелювати 

наявний ядерний потенціал Росії, видається неможливим. Варто звернути увагу на 

те, що на сьогоднішній день системи ПРО США за своїми кількісними та 

якісними властивостями на порядок випереджають системи ПРО Росії. 

Тому перш за все необхідно дослідити, які цілі переслідує США в рамках 

розробки систем ПРО, а також звернути увагу на питання нестратегічних ядерних 

озброєнь та особливо високоточних конвенційних озброєнь, проти яких 

направлені розробки системи ПРО Росії, та які викликають занепокоєння на 

офіційному рівні в рамках розгляду питань скорочення ядерних озброєнь перш за 

все в Росії, оскільки США демонструють набагато більший прогрес в розробці 

даного виду озброєнь, а наслідки використання даного виду озброєнь видаються 

неприйнятими для Росії.  

Після цього будуть досліджені історичні етапи та сучасний стан розробки 

систем ПРО Росії та США. При аналізі етапів розробки систем ПРО буде 

зроблений наголос на відмінності у концептуальних підходах до розробки систем 

ПРО та досліджений сучасний стан систем ПРО США та Росії в контексті 

досягнення потенційних цілей держав в сфері ПРО. Крім цього, в розділі  

приділена увага розробках інших держав в сфері ПРО. Розробки третіх держав в 

основному вписуються в глобальний план США по створенню системи ПРО 

світового масштабу.   
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3.1. Потенційні цілі системи ПРО США  

 

На сьогоднішній день особливої актуальності набуває питання розгортання 

глобальної системи ПРО США. Створення такої системи викликає глибокий 

протест з боку Росії, керівництво якої схильне вважати, що вона направлена на 

нейтралізацію ядерного потенціалу Росії. Проте, на думку автора дане твердження 

не відповідає дійсності, оскільки навіть гіпотетично розробники систем ПРО 

США не вважають за можливе створення систем ПРО, які здатні були б захистити 

територію США від масованого ядерного удару зі сторони Росії.  

Однак система ПРО може слугувати захистом від одиничних пусків 

балістичних ракет. Тому, на думку автора, варто дослідити ракетні програми 

основних країн, проти яких в перспективі планується застосовувати системи ПРО 

для більш глибокого розуміння мотивів та доцільності побудови системи ПРО 

саме для протистояння даним країнам. Виходячи з політики США, такими 

державами можна вважати Північну Корею, Іран, Пакистан та Сирію.  

В рамках аналізу потенційної загрози, що надходить від даних держав, 

варто зосередитися на реальних потенціалах вже наявних в держав та на 

потенційних можливостях, що можуть використати дані держави в близько- та 

середньостроковій перспективі. На основі розуміння сучасного стану та 

перспектив розвитку балістичних ракетних програм, країни-розробники систем 

ПРО будуть відповідним чином продовжувати розробки в даній сфері.  

Першою з країн, що, на думку експертів, досягла найбільших успіхів у 

втіленні балістичних програм, є Північна Корея, яка на сьогоднішній день має 

доволі великий арсенал балістичних ракет, поставляє ракети та ракетні технології 

до інших країн та постійно проводить льотні випробування балістичних ракет. 

Перші балістичні ракети КНДР отримала від Єгипту в проміжку часу між 1976 та 

1981 роками. Вважається, що в подальшому КНДР скопіювали ракети «Скад-Б» 

та створили промислову інфраструктуру для подальшого відтворення даного типу 

ракет. В 1984 році пройшли льотні випробування копій ракет «Скад-Б», що в 

КНДР отримали назву «Хвасон-5». Після цього, в 1985 році, почалися пробні 
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випуски даних ракет, а з 1987 року почалося повномасштабне виробництво ракет. 

Разом з цим, КНДР у 1985 році закупила партію ракет «Скад-Б» в СРСР та в 

подальшому передала ракети даного класу до Ірану [105]. 

Одразу після початку серійного випуску ракет «Хвасон-5», в Кореї 

розпочалися роботи з розробки ракет «Нодон» та «Хвасон-6». При цьому, ракети 

«Хвасон-6» представляли собою точну копію ракети «Скад-Ц» виробництва 

СРСР. Дана ракета має такі ж розміри як є «Хвасон-5», однак, завдяки певній 

модернізації, а саме зниженій масі боєголовки з 1000 кг до 770 кг та збільшенню 

паливних баків а 600 кг, дальність польоту ракети була збільшена з 300 до 

приблизно 500 км. Випробування даного типу ракет проводилися 2 рази  - в 1990 

та в 1991 році. При цьому, виробництво ракет за інформацією КНДР почалося вже 

в 1990 році, що може говорити про те, що ракети було просто імпортовані або ж 

була закуплена лінія з виробництва ракет в зборі.  

При цьому в КНДР ставилася задача розробити носій для доставки ядерних 

носіїв, а жодна з ракет КНДР даної задачі виконувати не могла. Такі міркування 

змусили КНДР вдатися до розробки більш потужних ракет. Для виконання такого 

завдання КНДР купила ракету, відому під назвою «Нодон» у невідомого 

продавця. Ця ракета може доставляти вантаж масою 1000 кг на відстань до 900 

км. Були проведені перші льотні випробування у 1990 році, які закінчилися 

невдало, однак, було прийнято рішення запустити ракет в серійне виробництво. В 

1993 році були проведені ще два випробування, на цей раз успішні. Ракета, однак, 

пролетіла 500 замість 900 км. Вже з середини 1990-х років ракета почала 

поставлятися на експорт, зокрема, до Ірану та Пакистану, і стала відома там як, 

відповідно, «Шахаб-3» та «Гаурі» [105]. 

Наступним кроком у розробці ракет, що могли б доставляти корисний 

вантаж більшої маси на більшу відстань, в КНДР стали розробки 

багатоступінчатих ракет. Першою такою ракетою стала «Тепходон-1», в якій в 

якості першої ступені використовувалася ракета «Нодон», а в якості другої 

ступені, ракет «Хвасон-6» або ж корпус ракети «Хвасон-6» із двигуном від ракети 

С-125. Теоретично, така ракета могла б доставляти вантаж масою 700-1000 кг на 
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відстань приблизно до 2500 км. Хоча льотні випробування даної ракети не 

відбувалися, трьохступеневий варіант даної ракети було запущено в 1998 році в 

рамках випробування космічного носія. Оскільки випробування даної ракети 

відбулося неуспішно, розробки в даному напрямку були згорнуті та зусилля були 

сконцентровані на розробці більш потужної ракети «Тепходон-2». 

В 2006 році в КНДР пройшли льотні пуски одразу сімох ракет – декількох 

ракет «Хвасон», «Нодон» та 1 ракети «Тепходон-2». Пуски ракет «Хвасон-6» та 

«Тепходон» пройшли успішно, ракета «Тепходон-2» зазнала невдачі після 42 

секунди після старту з невідомих причин [5, c.95-99]. Судячи з інформації з 

відкритих джерел, роботи по розробці «Тепходон-2» продовжувалися та втілилися 

в рамках роботи над космічним носієм «Ихна-2» з супутником на борту, старт 

якої відбувся в 2009 році.  

Дана ракета була трьохступінчата та мала приблизно 30 метрів в довжину та 

мала стартову масу приблизно 80 т. Силову установку першої фази виконували 

чотири двигуни ракети «Нодон», а її габарити відповідають розмірам «Тепходон-

2». Однак другим ступенем ракети стала радянська ракета  морського базування 

Р-27. Що становило третю ступінь ракети, достеменно не відомо, однак, на думку 

експертів, дана ракета могла бути аналогом іранської ракети «Сафір», що 

говорить про тісне співробітництво спеціалістів з КНДР та Ірану в ракетній сфері. 

В ході випробувань ракети, не вдалося вивести супутник на орбіту, однак, даний 

пуск послужив базою, за допомогою якої КНДР протягом декількох років зможе 

створити носій для доставки невеликих супутників.  

«Ихна-2» також, скоріше за все, стане базою для розробки носія, що зможе 

доставляти до 1000 кг корисного вантажу на відстань 6500-7000 км [136]. У 2010 

році на військовому параді були продемонстровані дві до цього невідомі 

балістичні ракети середньої дальності, яка візуально схожа з іранською ракетою 

«Хадр-1». Друга ракета, скоріше за все, являла собою подовжений варіант ракети 

Р-27. На сьогоднішній день випробувальних пусків даної ракети не зафіксовано, 

однак, власне радянська ракета Р-27 могла доставляти ватаж масою 600 кг на 



 120 

відстань 2400 км, тому вважається, що дана корейська ракета має схожі 

характеристики. 

Переходячи до розгляду ракетної програми Ірану, варто зазначити, що до 

Ісламської революції 1979 року, Іран мав найбільш потужні військово-повітряні 

сили (ВПС) в регіоні, що налічували більше 400 бойових літаків. Однак після 

погіршення відносин з Заходом, іранські ВПС почали поступово втрачати свою 

потужність через відсутність допомоги в обслуговуванні техніки та оновленні 

парку літаків. Таким чином, Іран почав орієнтуватися на нові військові засоби для 

захисту своїх національних інтересів [5, c. 112]. 

В цей час починається активна розробка балістичних програм. Спершу, 

Іраном закупалися ракети «Скад-Б». Спочатку закупівлі цих ракет відбувалися 

через Лівію, потім через Сирію та Північну Корею. В період з 1985 по 1987 роки 

Іран використовує ці ракети для ударів по іракським позиціям. Після закінчення 

війни з Іраком робота з поповнення арсеналу балістичних ракет йшла в двох 

напрямках: по-перше, розробки на основі системи «Скад», що використовують 

рідке паливо, а по-друге,  на основі систем китайських твердопаливних ракет.  

При цьому, що стосується ракет на основі рідкого палива, то такі ракети в 

основному або ж закуповувалися в цілому, або ж купувалися частини даних ракет 

та збирання відбувалося на території Ірану, однак, значних змін на перших етапах 

розробки таких ракет вони не приносили [5, c.116-119]. 

Так, в першій половині 1990-х років, Тегеран закупив ракети «Скад-Б», а 

також ракети «Скад-Ц» у Північної Кореї. Дальність таких ракет складала близько 

500 км. В Ірані дані ракети отримали назву «Шахаб-1» та «Шахаб-2». Але 

оскільки ракети СКАД не моди досягати цілей на території Ізраїлю, Іран придбав 

в середині 1990-х років у КНД ракети «Нодон» з дальністю польоту 900 км, які 

відомі як ракети «Шехаб-3» в Ірані. Перший випробувальний політ даної ракети 

відбувся в 1998 році та був успішним. Однак, дана ракета була лише тимчасовим 

вирішенням питання з балістичними ракетами, оскільки дальність польоту 

близько 900 км хоча і дозволяла проводити в разі необхідності запуски по 

території Ізраїлю, однак, розміщувати ракети при цьому потрібно було на 
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вразливій прикордонній з Іраком території. Таким чином, потрібно було мати в 

арсеналі ракету з більшим радіусом дії. Для цього була проведена модернізація 

ракети, масу боєголовки було знижено з 1000 кг до 700 та ракета була видовжена 

для збільшення запасу палива. Таким чино чином, на озброєння Ірану була 

поставлена ракета «Хардр-1» з дальністю польоту 1600 км . Перші випробування 

пройшли в 2004 році, через 5 років ракета стала на бойове чергування [5, c.136-

142]. 

На основі розробленої ракети «Хардр-1» Іран створив двоступеневу ракету 

«Сафір», що в 2009 та в 2011 роках доставила невеликі супутники на низьку 

орбіту. Перша ступінь ракети являє собою збільшений варіант ракети «Хардр-1». 

За рахунок збільшення корпусу ракети відбулося збільшення паливних баків 

ракети. Другий ступінь ракети -   це модернізована ракети Р-27.  При цьому, 

теоретично, дану ракету модна використовувати як балістичну ракети з дальністю 

польоту 2100 км. Однак через великі розміри та довгий час на заправку ракети, її 

використання в даних цілях малоймовірне. Для використання в цілях доставки в 

тому числі ядерних носіїв Іраном скоріше за все будуть використовуватися 

твердопаливні ракети. 

На сьогодні в Ірані є близько 200-300 ракет «Шахаб-1» та «Шахаб-2», а 

також 12-18 мобільних установок пуску для них та 25-50 ракет середньої 

дальності «Шахаб-3», «Хардр-1» з мобільними пусковими установками власного 

виробництва [191]. Не дивлячись на доволі великі розміри ракетного арсенали 

Ірану, він не має достатніх якісних характеристик для ефективного застосування з 

використанням звичайних озброєнь.  

В основі перспективних розробок в галузі балістичних ракет, Іран і 

основному просувається в напрямку розробки твердопаливних ракет. На початку 

1990-х років Іран зміг створити за допомогою китайських технологій та 

спеціалістів некеровану ракету «Зизаль», що могла доставляти 500 кг вантажу на 

відстань до 200 км. Однак, зрозуміло, що дана ракета відрізнялася вкрай низькою 

точністю. Для того, щоб підвищити точність даної ракети, іранські інженери 

оснастили дану ракету простою системою керування та стабілізаторами  польоту. 
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Ця модифікація ракети отримала назву «Фатх-110». Хоча дана ракета була досить 

неточною за сучасними військовими стандартами, але такі модернізації 

демонструють високий рівень іранських спеціалістів. Використовуючи досвід 

вдосконалення ракети «Фатх-110», іранські спеціалісти перейшли до створення 

двоступеневої ракети «Саджиль-2». В 2005 році були проведені стендові 

випробування двигунів першого ступеню ракети «Саджиль-2». Перші льотні 

випробування ракети пройшли невдало в 2007 році, однак, вже в 2009 році 

відбулися ще одні, на цей раз вдалі випробування. На думку експертів, дана 

ракета з дальністю польоту 2200 км та можливістю доставки 750 кг вантажу буде 

поставлена на озброєння в 2013-2014 році.  Крім того, особливу зацікавленість до 

даної ракети викликана тим, що вона має низьку для застосування в 

конвенційному варіанті точність та більше підходила б для застосування в 

ядерному оснащенні.  

Таким чином, Іран, скоріше за все, ще до отримання ядерної зброї готує 

засоби її доставки [57, c. 96]. Однак розвиток ядерної програми Ірану, безумовно, 

гальмують санкції міжнародної спільноти, що не дозволяють вчасно отримувати 

необхідні компоненти для палива та частини для ракет. Проте, як свідчить 

практика інших країн, приблизно через десять років Іран зможе отримати 

балістичні міжконтинентальні ракети.  

 Що стосується ракетної програми Пакистану, то ракетні війська даної 

країни відіграють особливе значення, оскільки вони є носіями ядерної зброї 

країни. Для Пакистану наявність ядерних сил з високим ступенем живучості є 

пріоритетним завданням як в оборонній політиці, так і в державній політиці 

загалом. Саме тому Пакистан приділяє велику увагу розвитку як авіаційного 

потенціалу, що представлений літаками «F-16», що були поставлені до країни 

США, так і балістичною складовою. При цьому, балістичні ракети мають ряд 

переваг в ситуації Пакистану. Так, вразливість авіаційної складової більша за 

вразливість балістичних ракет, якщо останні наділені принаймні елементарними 

системами захисту. Крім того, авіаційна складова у випадку Пакистану, має 

менший радіус дії, що є вкрай важливим для Пакистану [192]. Таким чином, 
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балістичні ракети є найважливішим засобом стримування для Пакистану, а, отже, 

розвитку даного виду озброєнь приділяється велика увага.  

Коли перед Пакистаном постало завдання взяття на озброєння балістичних 

ракет, в країни не було необхідної інфраструктури та науково-дослідної бази для 

створення власних ракет, тому Ісламабад звернувся до КНР. В 1992 році Пекін 

передав Ісламабаду першу партію ракет «М-11» або «Дунфен-11» в кількості 30 

штук. Хоча ракети були отримані в 1992-1993 роках, публічно їх 

продемонстрували лише в 2003 році. Такий розрив в часі можна пояснити тим, що 

КНР для того, щоб не привертати уваги до поставок ракет, змушена була 

поставляти ракети в розібраному вигляді, а для їх монтажу на території Пакистану 

було побудовано завод, а також, потрібно було пройти навчання для великої 

кількості технічного персоналу. Ракета в Пакистані отримала назву «Газнаві». 

При цьому, в згоді передачі ракети , її технічні характеристики були допрацьовані 

та покращені. Так, ракета мала доставляти вантаж масою 1000 кг на відстань 280 

км, а її пускова установка могла базуватися на платформі автомобіля МАЗ-543, на 

цій же платформі базуються ракети «Скад-Б». Вважається, що ракета стала на 

озброєння Пакистану вже в 2004 році, оскільки завдяки повній технічній 

співпраці зі сторони Китаю, проблеми з даними ракетами не виникли [194]. 

Також вважається, що КНР на початку 90-х років поставив Пакистану 

ракети «М-9» (або ж «Дунфен-15»). Перші льотні випробування цієї ракети 

відбулися в 1997 році, пізніше були проведені повторні випробування в 2002 та 

2003 роках. Дана твердопаливна ракета, що за пакистанською класифікацією 

називається «Шахін-1» може переносити 800 кг корисного вантажу на відстань до 

600 км.  

Крім твердопаливних ракет від КНР Пакистан закупав у КНДР рідкопаливні 

ракети «Нодон». Ця ракета отримала в Пакистані назву «Гаурі» та вперше 

пройшла льотні випробування в 1998 році. В ході співпраці з КНДР відбулася 

модернізація ракети. За рахунок збільшення корпусу для збільшення кількості 

пального, радіус дії ракети був збільшений з 900 до 1600 км. При цьому, Пакистан 
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також проводить збирання ракет на своїй території, однак залежить від імпорту 

ключових елементів ракети.  

Крім того, в арсеналі Пакистану на сьогоднішній день є ракета «Шахін-2», 

що є варіантом китайської ракети «Дунфен-25». Дана ракета була вперше 

продемонстрована в 2003 році та є твердопаливною двоступеневою ракетою, що 

може доставляти корисну вагу у 800кг на відстань до 2000 км. Ракета 

встановлюється на шасі МАЗ-547. При цьому, ракети «Газнаві», «Шахін-1» та 

«Шахін-2» мають інерційну систему наведення, реактиві системи керування для 

корегування наведення та відокремлювану боєголовку. Ймовірне кругове 

відхилення ракети складає приблизно 200-300 метрів, що є достатнім показником 

для ракет у ядерному оснащенні та незадовільним показником для конвенційних 

ракет [193]. 

Варто звернути увагу, що Пакистан сильно залежить від КНР в питані 

балістичних ракет. Оскільки ракети, що поставляться з КНР або ж збираються на 

території Пакистану по ліцензіях КНР є твердопаливними, строк їх служби не 

перевищує 15 років, після чого потрібно проводити додаткові технічні процедури, 

які Пакистан без допомоги КНР провести не зможе.  

Загалом, можна сказати, що Пакистан завдяки ракетній складовій своїх 

збройних сил виконує стратегічні завдання забезпечення достатнього рівня 

безпеки у відносинах з Індією. В середньостроковій перспективі малоймовірно, 

що Пакистан матиме регіональні та тим більше позарегіональні амбіції, втілення 

яких могло б досягатися за допомогою ядерної зброї, а тому подальший розвиток 

балістичної складової Пакистану, скоріше за все, буде проходити в рамках 

вдосконалення вже існуючих систем та оновлення даних систем.  

В рамках даної тематики також варто коротко розглянути питання ракетних 

озброєнь Сирії. З приводу Сирії, зважаючи на політику непрозорості в даній 

сфері, відома лише невелика кількість даних щодо ракетних озброєнь.  

Перша партія ракет «Скад-Б» була поставлена до Сирії з СРСР в 1974 році. 

Додатково ракети «Скад-Б» поставлялися у 1980-х роках. У 1982 році була 

здійснена поставка ракет ОТР-21 «Точка» дальністю польоту 80-100 км. Відомо, 
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що СРСР пізніше відмовив Сирії у поставці більш досконалих систем з більшою 

дальністю польоту. Так само і Росія у 2000-х роках відмовила Дамаску у поставці 

систем «Іскандер».  

Відмова Москви у 1980-х роках змусила Сирію шукати підтримки з боку 

інших країн. Відомо, що Сирія вела переговори з КНР щодо закупівлі ракет 

«Дунфен-15», однак КНР не продала дані системи Сирії, ймовірно через тиск 

США. Після цього Сирія звернулася до менш принципового партнера: КНДР. В 

1991 році Сирія закупила близька 20 ракет «Хвасон-6». У 1990-х роках відбулося 

ще декілька поставок даного типу ракет. Також, ймовірно, було побудовано 

інфраструктуру для збирання ракет на території Сирії. КНДР здійснювали 

поставки лише основних частин до ракет [195]. 

Крім цього Сирія намагалася отримати від КНДР ракети більшої дальності, 

однак ракети «Нодон» Дамаску отримати не вдалося, натомість, відомо, що Сирія 

має ракети «Скад-Д». При цьому, сирійськими інженерами було проведено ряд 

заходів з модернізації ракет та покращення керування та наведення ними. Сирія 

напевне просунулася у виробництві власних некерованих твердопаливних ракет 

малої давності та працює над створенням інфраструктури для виробництва 

твердого палива для заміни останнього в ракетах «Скад», наданих СРСР до цього. 

Сирія також має в своєму арсеналі ракету «Фатх-110», що говорить про 

співпрацю з Тегераном в даній галузі. Однак, кількість ракет даного типу в Сирії 

невідома.  

Таким чином, на сьогоднішній день Сирія веде активні роботи по розробці 

власних ракет малої дальності, а також модернізації ракет, що вже є на озброєнні  

країни. Також ведуться роботи з виробництва твердого палива. Не виключено, що 

в рамках даних робіт сирійські фахівці здобудуть необхідний досвід для 

виробництва ракет середньої дальності та їх удосконалення та модернізацій.  При 

цьому, враховуючи сучасну ситуацію навколо Сирії, навіть можливе падіння 

режиму Б.Асада не призведе до згортанню даних програм, оскільки ракетні 

озброєння є важливою складовою забезпечення існування Сирії [195]. 
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3.2. Тактична ядерна зброя та високоточні конвенційні озброєння в системі 

стримування 

 

Важливою складовою загроз, що надходять від третіх держав, є 

нестратегічні ядерні озброєння. Питання нестратегічних ядерних озброєнь є 

надзвичайно важливим в сучасній світовій політиці. Особливої актуальності воно 

набуває в контексті переговорів щодо ядерних озброєнь між США та Росією, які 

володіють найбільшими арсеналами ядерної зброї, в тому числі і тактичної. Проте 

питання тактичної ядерної зброї завжди відходило на другий план в порівнянні з 

обговореннями питань стратегічних озброєнь. 

В контексті підписання нового Договору СНО та скорочення за даним 

договором в найближчі сім років стратегічних боєзарядів до 1550 одиниць в 

кожної зі сторін, подальші можливі скорочення ядерної зброї, про які заявляють 

США, та чого не відхиляє Російська Федерація, майже напевно будуть включати 

скорочення кількості тактичної ядерної зброї. Зважаючи на це, актуальним є 

дослідження питання скорочення нестратегічних ядерних озброєнь в 

постбіполярному світі. 

Зважаючи на перш за все кількісні відмінності в арсеналі тактичної ядерної 

зброї, США буде безумовно наполягати на включенні даного питання у порядок 

денний при обговоренні подальших скорочень ядерної зброї. Оскільки питання 

тактичної ядерної зброї РФ та США у великій мірі хвилює європейські країни 

через зрозумілі технічні особливості даної зброї, питання про необхідність 

скорочення ядерної зброї неодноразово підіймалося і в європейських країнах та в 

більш широкому контексті загальноєвропейської безпеки, в концепціях НАТО. 

Так, зокрема, в «Стратегічній концепції» 2010 року, є пропозиція про включення 

питання щодо тактичної ядерної зброї у загальний процес ядерного роззброєння.  

Позиція Російської Федерації загалом сприяє обговоренню питання 

скорочення ядерних озброєнь. Однак, можливості таких скорочень Росія пов’язує 

з більш широким спектром питань, таких як питання протиракетної оборони, 

питання високоточних конвенційних озброєнь, звичайних збройних сил в Європі.  
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Перш, ніж перейти до розгляду питання подальшого скорочення тактичної 

ядерної зброї, варто приділити увагу термінологічному визначенню тактичної 

ядерної зброї. Враховуючи, що окремого визначення, визнаного на міжнародному 

рівні або закріпленому в певному універсальному документі не існую, виникають 

певні термінологічні розбіжності.  

Сам термін «тактична ядерна зброя» в американській та європейській 

літературі часто замінюється поняттями «нестратегічна  ядерна зброя», «ядерна 

зброя бойового застосування», «ядерна зброя малого радіусу дії». Одним з 

найбільш поширених визначень тактичної ядерної зброї – це вся ядерна зброя, що 

не підпадає під дію міжнародних договорів з обмеження стратегічної ядерної 

зброї. Однак таке визначення відмежовую лише ядерну тактичну зброю США та 

РФ [62]. 

Згідно з наступним визначенням, тактична ядерна зброя відмежовується від 

стратегічної радіусом дії. Однак, деякі держави позиціонують свою ядерну зброю 

як стратегічну, хоча вона й не має міжконтинентального радіусу дії. 

Використання терміну «ядерна зброя бойового або польового застосування» 

виокремлює призначення такої ядерної зброї. В основному, таке трактування 

розглядалося в деяких сценаріях ведення воєнних дій під час «холодної війни».  

Що стосується офіційних документів, то в Огляді ядерної політики 2010 

року в США тактичній ядерній зброї приділяється доволі велика увага, однак 

термінологічно вона не визначається. У 2011 році в офіційних документах 

міністерства оборони США нестратегічна ядерна зброя виокремлюється як вся 

інша ядерна зброя, окрім стратегічної. Таке визначення має свої недоліки 

стосовно ядерних озброєнь інших країн, окрім США та РФ, однак, оскільки коли 

йдеться про скорочення тактичної ядерної зброї, мова в основному йде про 

скорочення такої зброї РФ та США, то його можна використовувати в даній 

роботі. 

Говорячи про кількісні виміри тактичної ядерної зброї, варто зазначити, що 

Росія має на сьогоднішній день найбільший арсенал такої зброї, причому США у 

цьому плані відстають від Росії в кілька разів. 
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Так, хоча і немає офіційних заяв щодо кількості нестратегічної ядерної зброї 

РФ, вважається, що Росія має близько 2000-2400 одиниць тактичної ядерної зброї.  

Незважаючи на те, що існують різні думки щодо кількості тактичної ядерної зброї 

в РФ, незаперечним є факт значного її скорочення у порівнянні з періодом 

«холодної війни». Так, на 1991 рік Росія мала в своєму арсеналі, на думку різних 

експертів, від 15 000 до 22 000 нестратегічних ядерних боєголовок. Уже в 2005 

році російські посадовці заявляли про скорочення тактичної ядерної зброї на 75%. 

І навіть без підписання будь-яких угод між РФ та США, кількість тактичної 

ядерної зброї США буде скорочуватися через її вік, при тому, що нові озброєння 

подібного типу майже не вводяться. Вся російська тактична ядерна зброя 

зберігається на національній території Росії. Більша її частина знаходиться в 

центральній частині Росії, на Далекому сході, в західній частині Росії та на 

Кольському півострові. Щодо засобів доставки , то Росія володіє тріадою засобів 

доставки. При цьому, у авіаційній складовій принаймні 3 нестратегічні літаки 

можуть нести ядерну тактичну зброю. Це «Ту-22М3», «Су-24М», «Су-34». З 1991 

року було знищено близько половини тактичних ядерних озброєнь авіаційної 

доставки. На сьогоднішній день вважається, що Росія має близько 730 таких 

боєголовок.  

Російський флот має більше 150 суден , які могли б нести на борту тактичну 

ядерну зброю. На озброєнні знаходиться близько 700 нестратегічних ядерних 

боєголовок для даного типу носіїв [187]. 

Щодо тактичних носіїв наземного базування, то Росія в 1991 році брала на 

себе зобов’язання в односторонньому порядку знищити всю наземну тактичну 

ядерну зброю.  При цьому вважається, що було знищено близько 90% такої зброї, 

а на озброєнні може залишатися близько 100-200 боєголовок для ракет СС-21 та 

СС-26. Також певна кількість боєголовок може залишатися в експлуатації в 

рамках системи ПРО в Росії. За різними оцінками, їх кількість на сьогоднішній 

день може варіюватися від 100 до 400 одиниць. Також тактичною ядерною 

зброєю можуть бути оснащені системи берегової охорони, кількість таких 

боєголовок не перевищую 20 [187]. 
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Що стосується США, то кількість тактичних ядерних боєголовок становить 

близько 700 за різними оцінками експертів. На сьогоднішній день засобами 

доставки є літаки подвійного призначення та ракети морського базування. 

Скорочення з часів «холодної війни» відбулося майже на 90%. При цьому, в 

огляді ядерної політики 2010 року поставлено за мету зняття з озброєння ракет 

морського базування. Таким чином, на озброєнні США залишатимуться 

боєголовки авіаційної складової тріади. Засобами доставки, згідно з Оглядом 2010 

року, будуть виступати тактичні та стратегічні бомбардувальники [215]. 

При цьому, близько 200 бомбардувальників розміщені в Європі на шести 

базах НАТО (Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина). На території 

США зберігається лише незначна кількість тактичної ядерної зброї для 

можливого використання в регіоні Тихого океану. США планують провести 

дорогу процедуру модернізації ядерного арсеналу, що складе близько 10 

мільярдів доларів [62]. 

Важливим в питанні подальшого скорочення ядерних озброєнь є і позиція 

НАТО. В стратегічній концепціях США зазначено, що будь-які скорочення 

тактичних ядерних озброєнь будуть проводитися після консультацій з 

союзниками. В стратегічній концепції НАТО 2010 року зазначено, що Альянс 

буде підтримувати відповідні комбінації ядерних та звичайних збройних сил та 

буде забезпечувати найширшу участь союзників в колективному оборонному 

плануванні, яке стосується ролі ядерної зброї та розміщенні ядерних сил в мирний 

час, а також організації командування, управління та консультацій. Варто 

зазначити, що в попередній концепції НАТО вказувалася визначна роль ядерної 

зброї США в Європі як життєво важливого елементу зв’язку між Європою та 

Америкою.  

В даний час ведеться перегляд стратегії стримування та оборони за 

допомогою ядерної зброї в рамках НАТО. Основне питання тут полягає в тому, як 

зберегти надійний потенціал ядерного стримування при тому, що Вашингтон бере 

на себе зобов’язання по зниженню ролі ядерної зброї у своїй зовнішні політиці.  
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З часів «холодної війни» ядерна зброя США передового базування була 

гарантом безпеки держав НАТО та символом особливих відносин між Європою та 

США. При цьому, думки щодо присутності ядерної зброї США передового 

базування в Європі розділяються на тих, хто вважає, що стратегічні ядерні 

озброєння США з території США можуть виконувати ті самі функції, що й 

тактична ядерна зброя в Європі та на тих, хто таки підхід не поділяє та вважає 

необхідною присутність нестратегічної ядерної зброї США в Європі. При цьому 

велика увага в Європейських країнах приділяється питанню консультацій в 

рамках Групи ядерного планування, однак деякі країни мають побоювання щодо 

того, що роль даних консультацій буде знижена в рамках можливого скорочення 

арсеналу тактичної ядерної зброї США.   

Варто згадати і про інші країни, які мають на озброєнні нестратегічну 

ядерну зброю. До таких країн з певними застереженнями можна віднести  

Францію, Пакистан та Китай. Франція має на озброєнні 50 боєголовок для 

авіаційної складової малої дальності. При тому, що Франція не вважає такі 

озброєння тактичними, США та РФ віднесли б дані озброєння до нестратегічних. 

Варто зазначити, що при подальших скороченнях між РФ та США, ці країни 

напевно зможуть залучити до процесу скорочення й інші ядерні держави, при 

цьому питання класифікації ядерних озброєнь буде надзвичайно важливим.  

Пакистан розробив нову ракету малого радіусу дії «Наср», радіус дії якої 

близько 60 кілометрів. Знову ж таки, згідно з класифікацією США та РФ, така 

ракета безумовно потрапляє під класифікацію тактичної ядерної зброї, однак, 

Пакистан позиціонує всі ядерні озброєння як стратегічні [193]. 

Щодо КНР, то зважаючи на закритість інформації щодо ядерного арсеналу 

держави загалом, важко сказати, чи має Китай тактичну ядерну зброю, однак,  

американські спеціалісти вважають, що для цілей тактичної ядерної зброї можуть 

використовуватися ракети малої дальності «DF-15» та «DH-10». 

Основними питаннями, що постають при розгляді тактичних ядерних 

озброєнь, є недостатня транспарентність нестратегічних ядерних потенціалів, з 

чого випливає невисокий рівень довіри в даному питанні, неузгодженість шляхів 
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скорочення та контролю над такими озброєннями та, таким чином, підвищений 

рівень уваги до даного питання зі сторони РФ, США та країн НАТО.  

Запропонованими шляхами вирішення даних питань є заходи з підвищення 

довіри та транспарентності у питанні тактичних ядерних озброєнь, односторонні 

кроки, що могли б здійснити США та РФ та узгоджені заходи договірного 

характеру з обмеження та скорочення тактичних ядерних озброєнь. Використання 

таких заходів та скорочення тактичної ядерної зброї буде сприяти підвищенню 

рівня ядерної стабільності та послужить позитивним поштовхом до прогресу по 

іншим питанням безпеки.  

Важливим фактором, що викликає стурбованість в рамках питання ПРО у 

перш за все Російської Федерації, є високоточні конвенційні озброєння США.  

Останнє скорочення ядерної зброї між США та Російською федерацією, країнами 

з найбільшими ядерними державами, регламентується договором СНВ. У зв’язку 

зі скороченнями ядерних потенціалів провідних країн, високої актуальності 

набуває питання контрсилового потенціалу.  

Питання виживання ядерного потенціалу традиційно пов’язується з 

ядерними озброєннями, котрі призначаються для знищення пускових установок 

супротивника, однак, останнім часом все більшої значущості  набуває питання 

використання високоточної конвенційної зброї великої потужності. До класу 

таких озброєнь можна віднести крилаті ракети морського та повітряного 

базування великої дальності, авіабомби та керовані ракети, що можуть 

доставлятися важкими бомбардувальниками та тактичною авіацією. В 

перспективі до таких озброєнь можуть відноситися оснащені неядерними 

боєголовками МБР та БРПЧ, а також гіперзвукові літальні апарати.   

Найбільшого прогресу в розробці високоточної конвенційної зброї на 

сьогоднішній день досягли США. В США роль та завдання такої зброї викладені в 

оперативно-стратегічній концепції «Глобальний удар», що передбачає 

підтримання можливості нанесення удару по об’єктам супротивника в короткий 

термін по всьому світі.  В рамках даної концепції відбувається переорієнтація 

частини ядерного потенціалу під неядерні завдання. Так, в 2008 році завершилися 
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роботи по переоснащенню чотирьох стратегічних човнів класу «Огайо» на 

несення КРБМ «Томагавк» (кожен з човнів може нести до 154 таких ракет) [39, 

c.29-31]. Також ведеться робота з оснащення МБР неядерним потенціалом, хоча 

тут можна прослідкувати певні обмеження зі сторони Конгресу щодо 

фінансування проекту. В останньому огляді ядерної політики США за 2010 рік 

також спостерігається виoкреслення необхідності розвитку неядерних 

стратегічних озброєнь. В доктринальних документах РФ, в свою чергу, 

стратегічні неядерні озброєння визначаються як значна загроза безпеці державі.  

До прийнятих на озброєння в США високоточних засобів, що можуть мати 

контрсиловий потенціал, можна віднести широкий спектр озброєнь, що можуть 

доставлятися як стратегічними так і нестратегічними носіями. До 2015 року за 

оцінками експертів в арсеналі США може бути до 130 носіїв, що в сукупності 

зможуть доставляти до 3000 одиниць високоточної зброї  [35, c.48]. 

В даному контексті варто більш детально розглянути програми міністерства 

оборони США, що ведуться в рамках програми «Глобальний удар». Після 2002 

року командування Стратегічними силами було об’єднано з командуванням 

Космічними силами, а на нове відомство було покладено функції в тому числі з 

розробки стратегії використання високоточних озброєнь. В якості потенційних 

цілей для високоточних конвенційних озброєнь в рамках концепції «Глобального 

удару» частіше за все згадуються протисупутникові системи, системи ППО 

супротивника, балістичні ракети та об’єкти, на яких є зброя масового знищення, а 

також інші важливі цілі, такі як командування супротивника та інші [223]. 

Також в рамках даної концепції як цілі вказується і використання неядерних 

засобів для враження стратегічних об’єктів, для яких до цього призначалося 

використання ядерної зброї. За оцінками експертів, таким озброєнням може бути 

вражено від 10 до 30% таких цілей. В якості засобів доставки для цілей 

«Глобального удару» розглядаються стратегічні носії як у сучасному, так і в 

перспективному виконанні, серед яких виділяють БРПЧ та МБР з боєголовками 

неядерного типу, гіперзвукові літальні апарати, а також засоби безконтактного 

впливу: лазерна, мікрохвильова зброя [36]. 
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В даний час балістичні ракети США можуть доставляти тільки ядерні 

боєголовки, однак міністерство оборони США наполягає на форсованій розробці 

боєголовок звичайного типу для балістичних ракет. Дані плани не зустріли 

підтримки в Конгресі США, оскільки вважається, що буде важко розрізнити 

пуски ракет в неядерному оснащенні від пусків носіїв з ядерними боєголовками, 

що може призвести до неконтрольованих наслідків з боку ядерних держав. У 

світлі заяв про відмову в перспективі від ядерної зброї зі сторони керівництва 

США, з 2010 року фінансування програм по розробці високоточної ядерної зброї 

поновилося і було збільшено до 2015 року приблизно в 3 рази. 

В рамках досліджуваної теми варто розглянути програми розвитку окремих 

видів озброєнь.  

Перш за все, буде розглянуто плани розвитку міжконтинентальних 

балістичних ракет (МБР) в неядерному оснащенні.  

Протягом декількох років ВПС США розробляють концепцію використання 

МБР в неядерному оснащені (програма «Ракета для неядерного удару»). В якості 

потенційних носіїв неядерних боєголовок розглядаються зняті з озброєння МБР 

«Мінітмен -2» та «МХ», які в неядерному оснащенні отримали назви «Мінотавр-

2» та «Мінотавр-3». При цьому розміщення МБР планується не на існуючих базах 

МБР, а на незахищених позиціях на західному та східному узбережжі США. 

Таким чином переслідується мета відрізняти можливі запуски МБР в неядерному 

оснащенні від пусків ракет в з ядерними боєголовками [35, c.57]. 

До числа переваг МБР в неядерному оснащенні в порівнянні із, наприклад, 

БРПЧ, відносять більшу оперативність при доведенні наказу про виконання; такі 

ракети здані нести більше навантаження; крім того, при варіанті базування, що 

розглядався вище, буде зменшений ризик віднесення пуску таких ракет до пуску 

МБР в ядерному озброєнні. З 2009 року розглядалися три можливих варіанта 

оснащення таких ракет. Першим варіантом був варіант розміщення боєзаряду 

касетного типу, що складався б з 10 касет, кожна з яких отримала б чотири 

частини, що розділялися б з автономним наведенням. Ефект при цьому досягався 

б завдяки кумулятивному ефекту удару.  
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Другий варіант базувався на застосуванні масивних стержнів з металу 

великої щільності, що мали б велику кінетичну енергію. При входженні в 

атмосферу такі стержні, що доставлялися б МБР, розділялися б та вражали певну 

територію.  

Третій варіант представляє собою боєголовку з бойовими елементами 

пронизуючого типу, який і був обраний для подальшої розробки. При цьому, 

втілення такого виду озброєнь планується не пізніше 2017 року.  

Наступним варіантом конвенційного використання виділяють гіперзвукові 

апарати без силової установки [35, c.59-67]. Такий апарат повинен буде 

відхилятися від траєкторії МБР до 5500 км в поперечному напрямі та нанести 

бойове навантаження до 450 кг. Вважається, що такі апарати зможуть нести 

боєприпаси касетного або глибоко проникаючі головні частини для враження 

підземних цілей. В 2005 році Конгрес, побоюючись невірного трактування пуску 

таких апаратів та їх можливе прийняття за РГЧ МБР іншими державами, не 

виділив фінансування та заборонив розробку програми таких апаратів. Однак, 

через наполягання міністерства оборони США, програму по розробці не згорнули, 

а дали їй іншу назву та провели певні структурні зміни. В найближчий час 

плануються експериментальні пуски ракет для перевірки маневреності ракет та 

стійкості термоізоляції. Ракети повинні перевищити швидкість звуку в 15-20 разів 

та увійти до атмосфери на висоті 50-70 км [216]. 

Наступним варіантом використання потужних високоточних озброєнь в 

неядерному оснащенні є їхнє можливе використання в оснащенні БРПЧ 

боєголовками звичайного типу. Основним завданням для таких ракет є 

підвищення їх точності та маневреності. Оскільки з 2003 року конгрес не виділяв 

кошти для фінансування програм по розробці програм з оснащення БРПЧ 

неядерними озброєннями, такі програми проводилися компанією «Локхід 

Мартін». Було проведено два випробування в 2005 році ракет «Трайдент». 

Виходячи з даних компанії, вдалося в рамках вдосконалення ракет «Трайдент» 

досягти покращення їх точності при враженні стаціонарний цілей.  
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В «Огляді ядерної політики» 2006 року було включено пункт щодо 

необхідності протягом  двох років оснастити дві ракети неядерними боєголовками 

в комплекті з 24 боeголовок БРПЧ «Трайдент» на кожному підводному човні.  

[NPR 2006]  

Згідно з планами міністерства оборони, звичайні «Трайдент» могли б нести 

по чотири модифіковані боєголовки «МК-4» неядерного типу.  При цьому 

розглядалося два варіанти оснащення неядерних боєзарядів. Перший варіант - 

тверді стрижні з високим ступенем проникнення для враження одиничних цілей. 

Другий варіант - оснащення боєголовок касетними зарядами для враження 

сукупних цілей.  

Прихильники планів оснащення підводних човнів неядерними 

боєголовками виділяють ряд переваг у порівнянні з подібним оснащенням МБР. 

До таких переваг відносять те, що човни можуть бути розміщені ближче до 

потенційних цілей та потребують менше часу на розгортання. В разі 

використання таких ракет проти потенційних цілей в Ірані та КНДР, не 

обов’язковим є їх проліт над територіями РФ та КНР, у яких це може викликати 

неоднозначну реакцію. Крім того, на відміну від ракет «Мінітмен», ракети 

«Трайдент-2» продовжують випускатися, тому витрати на їх модернізацію будуть 

меншими ніж витрати, необхідні на модернізацію ракет «Мінітмен». 

Однією з ключових проблем при розгляді питання з модернізації ракет 

«Трайдент-2» для використання в неядерному оснащенні, є проблема точності. 

Приблизне відхилення ракети в ядерному оснащені складає 50 метрів. Для 

враження укріплених об’єктів супротивника такої точності недостатньо. 

Принципово питання повинно було вирішуватися за рахунок коригування 

траєкторії польоту при входженні в атмосферу за допомогою сигналу супутників. 

Однак при входженні на великій швидкості сигнал супутників не проходить до 

носія. В ході випробувань командуванню ЗС США було вдалося досягти 

постійного прийняття сигналу супутників носієм, відповідно, точність попадання 

вдалося скорегувати до п’яти метрів. І хоча Конгрес відхиляв плани по 
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фінансуванню даного проекту, розробки ведуться та випробування проводилися в 

2009 році та були заплановані на 2013 рік [35, c.123-126]. 

Щодо обмежень відносно розвитку високоточної конвенційної зброї (ВКЗ), 

варто зазначити що договір СНО-1, що втратив чинність в 2009 році, обмежував 

МБР та БРПЧ незалежно від того, несли вони ядерні або конвенційні озброєння. 

Проблема контролю над ВКЗ піднімалася на переговорах щодо нового договору 

СНО. Як вдома, результатом переговорів стали наступні обмеження: 700 одиниць 

для розгорнутих МБР, розгорнутих БРПЧ та важких бомбардувальників; 1550 

одиниць для боєзарядів на розгорнутих МБР, БРПЧ, важких бомбардувальниках; 

800 одиниць для розгорнутих та нерозгорнутих ПУ МБР, розгорнутих та 

нерозгорнутих ПУ БРПЧ, розгорнутих та нерозгорнутих важких 

бомбардувальників. Таким чином, як видно з тексту договору та Протоколу до 

нього, російській стороні в ході переговорів вдалося добитися того, щоб ВКЗ 

внесли до загальних лімітів по ядерним озброєнням.  

Однак, варто звернути увагу на декілька формулювань в Договорі, які 

можна вважати такими, що непрямо дозволяють вивести з-під дії договору ВКЗ. 

Прийняте формулювання «нерозгорнутої пусковою установки БМР» виключає 

«пускові установки на незахищених територіях», котрими можуть вважатися всі 

МБР нешахтного базування. 

Хоча бойові підводні човни і віднесені новим Договором до кількості, що 

зараховується, існують процедури, за якими такі човни переобладнані в носії 

неконвенційної зброї, можна виключити з загальної кількості зарахованих носіїв. 

Важкі ж бомбардувальники в неядерному оснащенні не будуть підпадати під 

кількісний контроль за Договором. При цьому, варто звернути увагу на те, що 

інспекції для озброєнь в неядерному оснащенні не скасовуються та проводяться 

сторонами за умовами інспекцій другого типу.  

Таким чином, хоча новий Договір є більш ліберальним в питаннях ВКЗ, 

варто зазначити, що зберігається доволі високий рівень контролю за ними.  

Як ми можемо бачити, питання високоточних конвенційних озброєнь 

посідає важливе при розгляді питання контрсилового потенціалу. На 
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сьогоднішній день лише США на високому рівні розглядають можливість 

використання високоточних високопотужнних конвекційних озброєнь. При 

цьому, хоча і не задекларовано, що даний вид озброєнь буде впливати на зміну 

контрсилового потенціалу між основними ядерними державами, у Російської 

Федерації виникають побоювання щодо можливості таких наслідків. На думку 

автора, при вивченні питання контрсилового потенціалу та ядерного стримування 

як такого,  дані озброєння обов’язково повинні включатися до порядку денного.  
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3.3. Розвиток систем ПРО Росії та США  

 

Історичний розвиток систем ПРО США та СРСР дозволить віднайти 

концептуальні відмінності в розумінні загроз, який можуть протистояти системи 

ПРО США та СРСР та, оскільки процес розробки систем ПРО є довготривалим та 

високовартісним процесом, дозволить в більшій мірі орієнтуватися в сучасному 

стані систем ПРО двох держав. В даному контексті актуальним є дослідження 

витоків програм протиракетної оборони, еволюції програм ПРО США та СРСР і 

Росії. В даному параграфі представлений аналіз основних етапів розвитку систем 

ПРО та дана характеристика кожного з етапів.  

Роботи із створення ПРО в СРСР почалися практично одночасно з процесом 

створення балістичних ракет. Однак в 1949-1953 роках вони велися суто на 

теоретичному рівні та практичного втілення не знаходили. Із середини 1950-х 

років за ініціативою керівництва міністерства оборони СРСР було прийнято 

рішення про практичне втілена систем ПРО на базі КБ-1 та Радіотехнічної 

лабораторії Академії наук СРСР. На цьому етапі було прийнято рішення про  

роботу над системою ПРО в рамках створення спеціальних зенітних ракет та 

радіолокаційної складової системи. Для випробувань системи було виділено 

полігон [19, c.20-24]. 

Ще одним проектом ПРО був «Сатурн», що призначався для боротьби з 

ракетами середньої дальності. Однак основним проектом в рамка роботи над 

системою було створення системи ПРО «А-35» для захисту Москви. В ході 

роботи над системою, міністерство оборони заявило про ряд обмежень для 

системи ПРО, зокрема, в повному бойовому складі, система могла перехопити до 

18 балістичних ракет, крім того, витрати на створення та підтримку системи ПРО 

було значними [19, c. 15-18]. 

У 1961 році було здійснено перше успішне перехоплення ракети «Р-12» 

системою ПРО. Однак, міністерством оборони був зроблений висновок, що 

системи озброєнь США та СРСР розвиваються швидше, ніж удосконалюються 

можливості систем ПРО по перехопленню балістичних ракет. У зв’язку з цим в 
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1962 році було запропоновано перейти до розробки ново системи ПРО «Таран», 

що на думку розробників, мала б захистити територію СРСР від масованого 

удару. Однак, в 1964 році програма була заморожена без жодного практичного 

втілення.  

З 1965 року відбулися певні зміни в конфігурації системи ПРО «А-35»: 

перша черга в складі чотирьох комплексів повинна була стати на бойове 

чергування у 1967 році. Кожен комплекс повинен був здійснити враження однієї 

балістичної ракети. До складу такого комплексу входили 88 пускових установок 

протиракет, одна РЛС супроводження цілі та дві РЛС супроводження 

протиракети. В повному складі система «А-35» повинна була включати в себе 16 

комплексів, тобто, система теоретично могла перехопити не більше 16 

балістичних ракет.  

В 1965 році було розглянуто та відхилено через високу вартість  проект 

загальнонаціональної системи ПРО для перехоплення до 300 балістичних ракет. 

Однак, продовжилася робота над проектом ПРО ближнього перехоплення [39, 

c.44-51]. Причиною відхилення проектів ПРО національного масштабу було те, 

що в 1960-ті роки значно збільшилися арсенали США та СРСР. У СРСР розуміли, 

що системи ПРО могли бути подолані шляхом збільшення кількості запущених 

балістичних ракет. Додатковим фактором було те, що як в США, так і в СРСР 

велися роботи з розробки систем подолання ПРО, зокрема, велися розробки 

балістичних ракет з РГЧ ІН.  

В кінці 1960-х років було відхилено ряд проектів по розробці систем ПРО. 

Основним критерієм відхилення була нездатність відрізнити хибні цілі та високий 

рівень витрат на створення систем ПРО.  Як результат, було прийнято рішення 

про експлуатацію системи ПРО «А-35» в обмеженому вигляді у складі чотирьох 

комплексів.  Після початку експлуатації комплексу була проведена модернізація 

ракет-перехоплювачів, система отримала модифікацію «М» та була прийнята на 

озброєння в 1977 році. [39, 53-57]. Разом з тим, обговорення та створення системи 

ПРО «А-35» призвело до утвердження думки щодо неможливості створення 

системи ПРО національного масштабу.  
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Переоцінка систем ПРО, яка відбувалася як в СРСР, так і США привела, на 

думку автора, до підписання Договору ПРО та протоколу до нього. Оскільки 

обидві країни розуміли, що системи ПРО не можуть мати вирішального ефекту на 

систему стримування між двома країнами, переговори щодо договору ПРО не 

викликали особливих протиріч між сторонами. Оскільки США не збиралися 

розгортати систему ПРО навколо столиці, а СРСР не мав наміру розгортати 

систему навколо місць базування балістичних ракет, рішення про підписання 

протоколу ПРО також було досягнуто без особливих протиріч. Однак в СРСР, не 

дивлячись на розуміння обмеженості можливостей системи ПРО, роботи в даній 

галузі були продовжені. 

Наступним кроком в розробці систем ПРО СРСР стало створення та 

введення в експлуатації системи ПРО «А-135». На відміну від системи «А-35», 

дана система ПРО була орієнтована на перехоплення поодиноких пусків МБР, а 

не захисту території чергування виїж масованого удару. Ще в 1971 році в рамках 

роботи над комплексом ПРО «А-135» були проведені роботи над комплексом 

дальнього перехоплення під назвою «Амур». За задумом конструкторів, до 

системи «А-135» повинні були увійти система «А-35», комплекс ближнього 

перетоплення «С-225» та власне комплекс «Амур». Однак, після підписання 

договору ПРО в 1972 році, проект системи був переглянутий та передбачав, що 

основним радіолокаційним засобом системи буде РЛС «Дон-2Н», при цьому, в 

системі також використовувалися б РЛС системи «ПРО-35» та РЛС канали цілі. 

На чотирьох стартових позиціях передбачалося розмістити по вісім ракет 

дальнього перехоплення «А-925», крім цього, передбачалося створити чотири 

стартові позиції з 16 протиракетами ближнього перехоплення «ПРС-1» системи 

«С-225» та одну таку позицію з чотирма такими протиракетами для оборони РЛС 

«Дон-2Н» [19, c. 54]. 

Розробка системи проводилася до 1975 року, коли було прийнято рішення 

про будівництво полігонного зразка комплексам системи «А-135». У 1978 році 

було прийнято рішення про будівництво системи ПРО «А-135» навколо Москви 

та частковий демонтаж існуючої системи «ПРО-35». Будівництво системи 
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завершилося у 1986 році. Після ряду випробувань система була поставлена на 

сумісне бойове чергування в 1990 році, а на бойове чергування система стала в 

1995 році. До остаточного складу системи ПРО «А-135» увійшли РЛС «Дон-2Н», 

32 протиракети дальнього перехоплення, 68 протиракет ближнього перехоплення. 

Враження балістичних ракет при перехопленні передбачалося здійснювати за 

допомогою ядерного боєзаряду, розміщеного на перехоплювачі. З 2006 року 

ракети дальнього перехоплення були зняті з бойового чергування та виведені зі 

складу системи ПРО. Загалом, з часу розпаду СРСР роботи в Росії щодо розвитку 

систем ПРО зосереджені в основному на модернізації системи ПРО «А-135». У 

2012 році всі підприємства, що займалися системами ПРО, були об’єднані в 

концерн «Алмаз-Антей». Проте, детальної інформації щодо перспективних 

розробок російської ПРО на сьогоднішній день у відкритих джерелах немає.  

Розвиток систем ПРО США розпочався майже одночасно із створенням 

балістичних ракет. З 1958 року серед запропонованих міністерству оборони США 

варіантів розробки систем ПРО було обрано систему «Найк-Зевс», що на той час 

являла собою систему локального захисту об’єктів від можливого удару 

балістичними ракетами. Функцією цієї системи був захист невеликих за обсягом 

цілей, таких як окремі міста, військові бази або важливі адміністративні та 

військові об’єкти. Для даної системи ПРО планувалося використовувати  чотири 

типи РЛС з механічним скануванням та перехоплювач з ядерною боєголовкою 

«Зевс» потужністю 400 кілотонн та дальністю польоту 130 км.    

Під час обговорення в експертних колах системи «Найк-Зевс» вона 

піддавалася значній критиці, зокрема, через високу вартість проекту та доволі 

низьку ефективність, яка пояснювалася тим, що РЛС системи не могли напевно 

простежити за пусками навіть невеликої кількості балістичних ракет, самі РЛС 

були вразливі перед можливими ударами по ним, систему було легко обійти 

засобами придушення ПРО, які на той час вже мав Радянський Союз. Ці 

аргументи, а також надзвичайно висока вартість розгортання системи в 

загальнонаціональному масштабі, призвели до того, що в 1961 році президент 
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Дж.Кеннеді прийняв рішення не розгортати систему та відправивши проект на 

доопрацювання.  

Вже в 1962 році в рамках програми вдосконалення системи, були проведені 

успішні запуски перехоплювача «Зевс». В 1963 році програма отримала нову 

назву «Найк-Зевс». В рамках доопрацювання системи, РЛС з механічним 

наведенням були замінені на два типи радарів з фразованою антенною решіткою, 

що були краще пристосовані для одночасного слідкування за декількома цілями 

одночасно та була доопрацьована система захисту радарів, внаслідок чого вони 

стала менш вразливі [8, c. 124-128]. 

Перехоплювачі «Зевс» також пройшли модернізацію, дальність їх польоту 

була збільшена до 500-800 кілометрів, при тому, що потужність була збільшена до 

5 мегатонн. Ця модифікація перехоплювача отримала назву «Спартан». Крім 

цього, був створений ще один перехоплювач, що мав меншу потужність та 

дальність польоту, однак міг розвивати високу швидкість для перехоплення 

боєголовок на близькій відстані після входження балістичних ракет в атмосферу. 

Такий перехоплювач повинен був забезпечити захист від ядерного удару 

одиничні важливі об’єкти.  

В 1967 році США прийняли рішення створити загальнонаціональну систему 

ПРО, що отримала назву «Сентінел». Ця система повинна була забезпечити 

оборону всієї території країни від ракетного нападу з невеликою кількістю носіїв, 

при цьому, завдяки розгортанню системи «Спринт», важливі об’єкти 

інфраструктури мали бути більш надійно захищені. 

Національна системи повинна була складатися з 17 баз ПРО. На кожній базі 

повинні були розміщуватися РЛС стартової позиції з фазовою решіткою та 

перехоплювачі «Спартан». Крім того, як вже було зазначено, для захисту 

чутливих об’єктів інфраструктури, додатково розміщувалася ракети «Спринт». 

Загалом планувалося розмістити 480 ракет «Спартан» та 220 ракет «Спринт».  

В 1969 році Р.Ніксон доручив провести перегляд системи ПРО з метою 

більш надійного захисту пускових шахт та баз авіації. Система отримала нову 

назву «Сейфгард». При цьому, зміни торкалися в основному місця розміщення баз 
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ПРО. Початок будівництва систем ПРО почалося в 1970 році з баз ПРО для 

захисту авіабази Мальмстрем та бази Гранд-Форкс. В рамках договору ПРО та 

протоколу до нього, була завершена лише система ПРО для захисту Гранд-Форкс, 

що була введена в експлуатацію в 1975 році та мала на озброєнні 30 

перехоплювачів «Спартан» та 70 перехоплювачів «Спрінт». Однак, після аналізу 

ефективності системи та затрат, необхідних на її експлуатацію, було вирішено 

законсервувати базу ПРО, що було зроблено вже в 1976 році [175, c.54-57]. 

Після ратифікації договору ПРО в США продовжувалися теоретична робота 

над вдосконаленням систем ПРО та випробування елементів систем ПРО. Так, в 

1984 році були проведені успішні  випробування кінетичного перехоплювача. В 

рамках даних випробувань перехоплювач шляхом прямого зіткнення з 

боєголовкою балістичної ракети знищив останню. Після даного  випробування в 

системах ПРО США використовуються лише перехоплювачі даного типу.  

З приходом до влади Р.Рейгана розвиток систем ПРО набув нового розвитку 

у вигляді програми «Стратегічної оборонної ініціативи». Концепція даної 

програми полягала в тому, щоб створити багатоешелонну систему захисту 

території США від можливої ракетної атаки, яка таким чином, щоб вся території 

США була на сто відсотків захищена від враження ракетними озброєннями. Для 

цього передбачалося застосувати новітні озброєння, багато з яких ще не були 

створені та розмістити їх на землі та в космосі для перехоплення ракет на 

початковому, середньому та кінцевому відрізках траєкторії.  

Існує багато думок щодо мети даної програми, однак, на той час було 

зрозумілим, що досягнення поставлених задач через ряд етнічних  труднощів та 

великих витрат  не видається можливим. З 1987 по 1989 роки в рамках першого 

етапу втілення програми передбачалося створити систему захисту від  приблизно 

1500 одиниць МБР, що були на озброєнні в СРСР. Однак, даного результату 

досягти не вдалося і в рамках подальшого розвитку програми з 1989 до 1992 року 

в рамках розробки програми США намагалися досягти менш амбіційних цілей та 

досягти безумовного захисту території від 200 МБР, хоча і даної мети досягти не 

вдалося. Крім того, війна в Перській затоці показала слабкість систем ПРО театру 
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воєнних дій та необхідність вдосконалення даних систем, що на практиці 

застосовувалися США та їх союзниками [177]. 

З обранням Президентом США Б.Клінтона виділення коштів в рамках робіт 

над програмами ПРО перерозподілялися на користь розвитку та вдосконалення 

систем ПРО театру воєнних дій. В рамках же роботи над системою ПРО 

національного масштабу, асигнування виділялися лише на теоретичні роботи з 

вдосконалення систем, відбулися і певні організаційні зміни: Організація з 

втілення «Стратегічної оборонної ініціативи» була перейменована на Організацію 

по обороні від балістичних ракет, програма СОІ остаточно втратила свою 

актуальність [213]. 

Після 1995 року військове лобі США намагалося досягти прийняття закону 

про створення національної системи ПРО в США до 2000 року, однак Б.Клінтон 

наклав вето на даний законопроект. Після доповіді комітету Рамсфельда в 1998 

році щодо можливості отримання ядерної зброї Північною Кореєю та Іраном, 

адміністрація Президента змушена була піти на певні поступки та в Конгресі був 

прийти Закон про акціональну протиракетну оборону.  

Хоча після двох невдалих випробувань перехоплювачів системи ПРО, 

Б.Клінтон заявив, що він не впевнений в можливостях системи ПРО на даному 

етапі та не буде втілювати проект національно системи ПРО у тому вигляді, в 

якому вона була на той час. Натомість адміністрація Президента запропонувала 

план «3+3», згідно з яким, в США протягом трьох років буде розроблена система 

ПРО національного масштабу, що повинна в разі наявності загрози бути 

розгорнута протягом трьох років. Програма «3+3» базувалася в основному на вже 

розроблених елементах або таких, що знаходилися на фінальній стадії розробки. 

Складовими системи  ПРО за даною програмою були супутникові системи 

раннього попередження, перехоплювачі наземного базування, РЛС наземного 

базування, радари раннього оповіщення, космічні супутники стеження за 

ракетами [214]. 

Таким чином, згідно з затвердженим механізмом роботи системи, в разі 

запуску ракети, першим про такий старт повинні були сповістити супутники, що 
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розташовані над екватором на висоті 36 000 км. Сигнал від супутників поступав 

до командного пункту за одну хвилину від моменту фіксації полум’я від запуску 

ракети в будь-якій точці земної кулі.  

В якості перехоплювача планувалося використовувати перехоплювачі 

кінетичного принципу дії з активною частою вагою 55 кг, при цьому, для 

доставки використовується триступінчатий носій. Після відділення бойової 

частини, що здатна досягати швидкості 7-8 км/с, корегування курсу на зіткнення 

здійснюється за допомогою маршових двигунів. РЛС наземного базування 

повинні були становити найбільші  в своєму роді пристрої. Варто зазначити, що 

жоден з них побудований досі не був, однак на сьогоднішній день 

використовуються менші РЛС подібного типу. На РЛС наземного базування 

покладаються задачі по стеженню за ракетою на всій траєкторії польоту після 

старту, наведення перехоплювачів та стеження за результатами перехоплення.  

При цьому, оскільки дані РЛС з фазовою решіткою мали б бути наділені високою 

роздільною здатністю, вони теоретично повинні б були відрізняти ракети від 

сторонніх цілей [214]. Модернізовані радари раннього попередження стали б 

допоміжними радарами та повинна були фактично дублювати функції РЛС 

наземного базування. Космічні супутники стеження за ракетами повинні були 

також дублювати функції РЛС наземного базування, стежити за наведенням 

протиракет та вирізнення хибних цілей при запуску ракет. Планувалося вивести 

на низьку орбіту 20-30 супутників для стеження за можливими запусками ракет 

по всій планеті.  

Важливе місце в системі ПРО США посідають ПРО театру воєнних дій, що 

використовуються для прикриття військ США та союзників від ракетних нападів 

за допомогою ракет меншої дальності. Вперше такі комплекси були застосовані 

під час війни в Перській затоці. При цьому були показані непогані результати при 

використанні системи «Патріот» модифікації РАС-2 [215]. 

На сьогоднішній день в рамках ПРО ТВД в США існують низькошвидкісні 

системи для перехоплення цілей після входження в атмосферу, швидкісні системи 
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для перехоплення ракет за межами атмосфери та системи для перехоплення цілей 

на розгінному етапі польоту.  

Перша з даних систем (атмосферна) використовується для прикриття 

відносно невеликих територій, що вимірюються десятками кілометрів від ракет 

дальністю до 1500 км. Основною такою системою є вже згадана система 

«Патріот» в комплектаціях «РАС-2» та «РАС-3», що почали поступати на 

озброєння США з початку 2000-х років. Дана система також знаходиться на 

озброєнні більш ніж десяти країн-союзників США. Самі ж США мають на 

озброєнні на сьогоднішній день близько 60 комплексів «Патріот», до складу 

кожного комплексу входять РЛС, пункт управління вогнем та до восьми пускових 

установок, кожна з яких може нести чотири ракети «РАС-2» або 16 ракет «РАС-

3» [175, c. 178-182]. 

Інша атмосферна система ПРО ТВД, що стоїть на озброєні США з початку 

2000-х років – це система морського базування «Іджіс». Метою цієї системи є 

захист кораблів та берегової зони від балістичних ракет малої дальності. 

Комплекс ПРО «Іджіс» включає в себе радари з фазовою решіткою та вертикальні 

пускові установки з протиракетами «Стандарт». Даними системами оснащені 

крейсери й есмінці США. Крім того, з початку 2000-х років в рамках модернізації 

системи, 10 з 74 комплексів, що стоять на бойовому чергуванні, були  

укомплектовані новими перехоплювачами, що мають здатність вирішувати 

завдання стратегічних системи ПРО. Крім того, система «Іджіс» отримує та 

передає дані з РЛС наземного базування, таким чином, компенсується невелика 

потужність РЛС в комплектації самої системи [175, c. 184-186]. 

Позаатмосферні системи ПРО ТВД представлені в США системами 

кінетичної дії. В середині 1990-х років проводилися випробування двох зональних 

позаатмосферних систем ПРО: системи оборони на театрі військових дій на 

великій висоті та системи оборони на високому рубежі. За договором про 

розмежування систем стратегічних та нестратегічних ПРО, США визнали ці дві 

системи нестратегічними, відповідно, такими, що не можуть перехоплювати 

балістичні ракети з дальністю польоту більше 3500 км та швидкістю більше 3 км 
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на секунду. Хоча пізніше США визнали, що дані системи за певних умові могли б 

перехоплювати й БМР, однак на цей час США вже вийшли з договору про ПРО та 

не мали юридичних зобов’язань щодо даного питання.  

Що стосується систем для перехоплення ракет під час розгону носія, то такі 

системи на сьогоднішній день не функціонують. З початку 1990-х років було 

декілька перспективних проектів таких систем, пов’язаних або з передовим 

базуванням систем кінетичного типу, однак це було б мало ефективним проти 

країн в великою стратегічною глибиною території, або ж з високотехнологічними 

озброєннями, такими як лазери великої потужності на мобільних носіях. Єдиним 

екземпляром такої системи є лазер на базі літака «Боїнг-747», однак через перебої 

в роботі та великі видатки на програму, даний літак слугує на сьогоднішній день 

як пересувна лабораторія та не виконує функції ПРО.  

З приходом до влади в США Дж.Буша почався форсований розвиток ПРО 

США. Варто зазначити, що даний розвиток відбувався в основному за рахунок 

втілення та постановки на озброєння вже розвинутих систем ПРО. В рамках 

процедури виходу з договору ПРО, США заявили про вихід з даного договору та 

через шість місяців почали спорудження національної системи ПРО. В грудні 

2002 року було ліквідовано розмежування між зональною та національною 

системами ПРО, таким чином, всі елементи системи почали розглядати як 

складові глобальної системи ПРО. Крім того, був зроблений акцент на швидке 

розгортання системи ПРО [215]. 

На першому етапі розгортання системи стартові позиції перехоплювачів 

були на Алясці та на базі Вандерберг в Каліфорнії. Крім того, в рамках системи 

застосовувалися два радари – радар «Кобра Дейн» та радар на базі ВПС Біл в 

Каліфорнії. За даними експертів, на бойове чергування система ПРО була 

поставлена в 2006 році. До 2008 року були зроблені певні доповнення: в систему 

ПРО були включені додаткові перехоплювачі, а також модернізована РЛС в 

Британії, а також РЛС морського базування, що працює в Х діапазоні.  

В 2006 році були оприлюднені плани по розгортанню системи ПРО в 

Європі, однак через значний супротив Росії, адміністрація Б.Обами заявила про 



 148 

призупинення програми ПРО в Європі, при цьому, новим планом передбачалося 

створення нової системи ПРО на базі ряду комплексів «Іджіс», що знаходяться на 

озброєнні ВМС США [30]. 

Говорячи про сучасний стан протиракетної оборони США, варто звернути 

увагу на критерії оцінки ефективності протиракетної оборони, оскільки на 

сьогоднішній день введення тих чи інших засобів протиракетної оборони США 

більшою мірою визначається прагматичними, аніж ідеологічними чинниками. 

Основними факторами, що впливають на ефективність систем ПРО можна 

вважати розмір території, які дана система може прикрити та ймовірність 

знищення боєголовок при можливому нападі в рамках зони, що прикривається 

системою ПРО. Важливим аспектом для системи ПРО на сьогоднішній день стає 

також виживання системи при нанесенні по ній попереджувального удару. В 

рамках ефективності системи ПРО на сьогоднішній день одним з найважливіших 

питань є можливість системи ПРО при наведенні в середній траєкторії польоту 

відрізнити справжні цілі від хибних. Хибні цілі в космосі рухаються по 

балістичним траєкторіям, а тому головним питанням для систем наведення та, як 

наслідок, ефективності системи ПРО є чи зможуть системи наведення відрізнити 

хибні цілі від балістичних ракет.  

Обговорення даного питання є чи е найголовнішим в рамках розгляду 

питання ефективності систем ПРО. Проте, думки експертів з даного питання 

різняться та зводяться до двох контроверсійних тез про те, що проти будь-якої 

системи ПРО можна прийняти ефективні контр заходи та про те, що будь-які 

контрзаходи можна нейтралізувати засобами системи ПРО [26, c.17-18]. Говорячи 

про систему ПРО США, варто ще раз звернути увагу, що всі засоби системи ПРО 

США базуються на кінетичному принципі дії, тобто нейтралізація потенційних 

цілей відбувається шляхом прямого зіткнення з ними на швидкості, яка повинна 

бути не меншою 3 м/с.  

Програма протиракетної оборони наземної оборони на середній ділянці 

траєкторії повинна була здійснюватися поетапно. Розгортання системи в 

початковому вигляді повинно було завершитися в 2004 році, потім її складові 



 149 

планувалося модернізувати кожні два роки. На першому етапі система складалася 

з наступних елементів: кінетичних протиракет наземного базування для 

перехоплення цілей за межами атмосфери, модернізованої РЛС «Кобра Дейн» на 

острові Сімія, модернізованих РЛС раннього оповіщення на авіабазі Біл в 

Каліфорнії, центру бойового управління та зв’язку на авіабазі Шрівер біля 

Колорадо-Спрінгс для координації дій всіх інших систем. Першочергово 

передбачалося розміщення до 2004 року шести перехоплювачів шахтного 

базування на Алясці та чотирьох на базі в Каліфорнії.  

В кінці 2004 року було заявлено, що система поставлена на бойове 

чергування, хоча на той час було встановлено лише половину перехоплювачів, а 

все програмне забезпечення працювало в тестовому режимі. Перший етап 

модернізації системи передбачав збільшення кількості ракет на базах на Алясці та 

Каліфорнії, модернізації РЛС раннього оповіщення та в Файлінгдейлі (Англія), 

введення в експлуатацію нової потужної РЛС Х діапазону морського базування. 

На наступному етапі планувалося довести кількість перехоплювачів до 30 та 

удосконалити систему управління зв’язку. Про повну готовність оновленої 

системи було знову заявлено в 2006 році на тлі приготування випробувань МБР 

КНДР [215]. 

В той же час, в рамках оцінки ефективності системи ПРО США існують 

різні думки. Однак, на фоні відносно невдалих випробувань системи ПРО (8 з 15 

випробувань 2010 року пройшли успішно), система ПРО США вважається 

недостатньо ефективною. Розробники системи стверджують, що на використаних 

для випробувань перехоплювачах було встановлено ранні версії програмного 

забезпечення, і що поставлені на чергування перехоплювач мають покращене 

програмне забезпечення, яке  значно збільшує ефективність системи ПРО в 

цілому.  

Прийшовши до влади в 2008 році, адміністрація Б.Обами в основному 

продовжила роботу над системою ПРО за програмою Дж.Буша із незначними 

змінами. Кількість перехоплювачів була обмежена 30 ( 26 на Алясці та 4 у 
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Каліфорії). Загальні витрати на програму ПРО НБ на 2011 рік склали 30,7 

мільярдів доларів США  

В 2007 році ще адміністрація Буша заявила про плани з розміщення десяти 

протиракет наземного базування в Польщі та потужної РЛС в Чехії, посиливши 

таким чином систему ПРО США. Однак через значний супротив Росії з даного 

питання, США в 2009 році при адміністрації Б.Обами відмовилися від таких 

планів. План Буша по створенню третього позиційного району в Європі було 

замінено на план «Європейського поступового адаптивного підходу», в рамках 

якого більше уваги приділяється боротьбі з ракетами середньої дальності, а не 

МБР, проти чого виступала РФ. Таким чином, розміщення системи ПРО в Європі 

повинно переслідувати мету нейтралізації ракетної загрози з боку Ірану та КНДР.  

Поетапний адаптивний план передбачає чотири етапи створення системи 

ПРО в Європі. Перший передбачає розміщення ракет «СМ-3 Блок 1А» морського 

базування, другий етап  - розміщення протиракет «СМ-3 Блок 1Б» морського та 

наземного базування. Ракети наземного базування при цьому повинні 

розміщуватися в Румунії, даний етап повинен закінчитися в 2015 році. Наступним 

етапом передбачається розміщення ракет «СМ-3 Блок 2А» в Польщі та 

розміщення протиракет морського базування. Наступний етап – розміщення 

протиракет «СМ-3 Блок 2Б» наземного та морського базування до 2020 року. 

Також в рамках поетапного адаптивного плану, планується розміщенння нових 

радарів в Європі та в Туреччині.   

Оскільки перехоплювачі були націлені на перехоплення ракет малої та 

середньої дальності, російські експерти на певний час стали менш категоричними 

у своїх висловлюваннях з приводу системи ПРО, а це питання стало менш 

гострим у відносинах між Росією та США. Однак через певний час російські 

експерти дійшли висновку, що протиракети США в Європі можуть загрожувати 

стратегічним ядерним силам Росії.  

В рамках дискусії щодо того, чи можуть перехоплювачі, що 

встановлюються та будуть у майбутньому встановлюватися в рамках поетапного 

адаптивного плану, становити загрозу для МБР РФ, експерти доходять висновку 



 151 

про те, що з технічної точки зору перехоплювачі не здатні перехоплювати МБР, 

запущені з території РФ. Відповідно, данні ракети вірогідно переслідують мету 

перехоплення можливих пусків ракет з території Ірану та КНДР.  

В рамках розгляду програми ПРО Росії в ХХІ столітті, варто зазначити, що 

існує відмінність у підходах та реалізації планів щодо розгортання системи ПРО в 

Росії та США. Якщо в США програма носить в основному поступальний характер 

та розвивається еволюційно, то у Росії система ПРО розвивається, в основному 

через економічні причини, уривчасто та нерівномірно. Так, розвиток програми 

був фактично заморожений на початку 1990-х. До серйозного розгляду питання на 

рівні дискусій повернулися лише на початку 2000-х років, а реальні дії з 

відставанням від запланованих кроків на 2010-2020 роки, почали здійснюватися 

лише з 2009-2010 років.  

Так, в 2010 році у зверненні до Федеральних зборів Президента Росії було 

поставлено завдання по зміцненню повітряно-космічної оборони країни шляхом 

об’єднання існуючих систем протиповітряної та протиракетної оборони, систем 

попередження про ракетний напад та контролю космічного простору, котрі 

повинні були здійснюватися під командуванням єдиного стратегічного 

командування. Міністр оборони РФ на виконання даного звернення з 1 грудня 

2011 року оголосив про створення нового роду військ: військ Повітряно-

Космічної оборони (ПКО). Перед новим родом військ буде ставитися широкий 

спектр завдань по захисту критичних об’єктів інфраструктури та інших важливих 

об’єктів від широкого спектру ракетних загроз [175, c.146-148]. 

До складу ПКО увійшли Космічне командування та Командування ППО та 

ПРО.  

В рамках даних командувань, до складу військ увійшли Перший 

випробувальний космодром Плесецьк, головний випробувальний центр імені 

Тітова, головний центр по попередженню про ракетний напад, Головний центр по 

розвідці космічного простору, дев’ята дивізія протиракетної оборони, три бригади 

ППО, 45 окрема науково-дослідна станція Управління по введенню нових систем 
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і комплексів, частини з забезпечення охорони спеціальних військ, військово-

космічна академія імені Можайського, військово-космічний кадетський корпус.  

При цьому важливим аспектом є те, що системи ПРО захисту всієї території 

держави в найближчий час не вдасться створити жодній державі. Відповідно, така 

мета не переслідується і Росією.  

Реалістичний варіант розвитку системи ПРО призведе до здатності вражати 

одиночні удари та з використанням невеликої кількості ракет (3-5 одиниць), 

знищення космічних апаратів та інших об’єктів в космосі [175, c.152-154]. 

Найбільшу загрозу на думку експертів РФ, становлять крилаті ракети та 

конвенційні озброєння великої потужності.  

Згідно з доктринальними документами, повітряно-космічна оборона 

організується з метою попередження про повітряно-космічний напад, його 

відбиття та оборони об’єктів країни, угруповань Збройних сил, населення від 

ударів з повітря та космосу. Для виконання даних цілей на сьогоднішній день 

війська ПКО мають у своєму розпорядженні систему попередження про ракетний 

напад, систему контролю космічного простору, зональну систему ПРО «А-135» та 

зенітні системи на озброєнні бригад ПРО.  

Варто більш детально розглянути елементи системи ПРО РФ на 

сьогоднішній день.  

Система попередження про ракетний  напад складається з двох пов’язаних 

ешелонів: космічного та наземного. Головне завдання – виявити факт старту 

балістичної ракети, завдання наземного ешелону – забезпечити контроль за рухом 

балістичної ракети та прорахувати траєкторію її падіння. В склад космічного 

ешелону входять спеціально обладнані космічні апарати, які здатні виявляти та 

старти ракет у всіх потенційно небезпечних зонах Землі.  

Однак, на сьогоднішній день в експертів існують суміви щодо того, чи 

можуть космічні апарати РФ контролювати всі потенційно небезпечні зони. 

Найвірогідніше, на сьогоднішній день ефективний повсякчасний контроль 

здійснюється лише за континентальною територією США.  
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Разом з тим, існує програма удосконалення космічної групи РФ. В рамках 

цієї програми на бойове чергування повинні бути виведені нові супутники та 

командні пункти, що дозволить здійснювати моніторинг пусків ракет в повному 

обсязі. Вважається, що нові елементи будуть поставлені на бойове чергування не 

пізніше 2020 року.  

Наземний ешелон, в свою чергу, складається із семи окремих 

радіолокаційних вузлів.  Дальність виявлення цілей складає від 4 до 6 тисяч 

кілометрів. Чотири з семи РЛС знаходяться на території РФ, три РЛС знаходяться, 

відповідно, у Казахстані, Азербайджані, Білорусії. Донедавна в контур наземного 

ешелону РЛС входили дві РЛС на території України, однак з певних причин, а 

також враховуючи моральну застарілість обладнання, Росія відмовилася від цих 

РЛС. Для компенсації закриття даних РЛС було побудовано нову РЛС в 

Краснодарському краї, яка буде повністю виконувати функції двох українських 

РЛС [19, c.116-119]. Крім того, в планах РФ є введення нових модернізованих 

комплексів на території РФ та відмова від використання орендованих РЛС на 

території інших держав. В рамках системи ПРО, Росія на сьогоднішній день має в 

своєму розпорядженні два інформаційно-обчислювальні центри. Крім цього, для 

виявлення та супроводження цілей використовується радіотехнічних комплекс 

біля Москви. Варто зазначити, що російські засоби стеження не контролюють 

простір в межах більше 35000 км та менш, ніж 3500 км. Для ліквідації даного 

недоліку планується ввести в експлуатацію не пізніше 2020 року нові РЛС та 

засоби стеження [19, c.128]. Всі засоби стеження пов’язані в єдину систему 

стеження та синхронізують між собою отриману інформацію від окремих 

елементів.  

Наступним елементом системи ПРО РФ є система ПРО «А-135», що 

розгорнута для захисту Москви. Радіус дії даної системи складає 150 км. Вона 

включає в себе наступні елементи: командно-вимірювальний пункт ПРО, дві 

секторні РЛС, багатофункціональну РЛС «ДОН-2Н», стартові позиції протиракет 

ближнього радіусу дії, котрі розміщені в шахтних пускових установках [39, c.84-

87]. Ця система розрахована на знищення до десяти балістичних ракет.  
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На сьогоднішній день існує програма глибокої модернізації ПРО «А-135», її 

можливості повинні бути розширені як в рамках збільшення території прикриття, 

так і щодо кількісних можливостей перехоплень ракет. Однак програма 

втілюється повільно, враховуючи, що програма була прийнята в 2002 році, час 

відставання від наміченого плану виконання програми складає 5-7 років, то 

прогресу  даній сфері майже не спостерігається. Щодо трьох бригад ППО, що 

прикривають центральний промисловий регіон, то в них нараховується 12 

зенітних ракетних полків, що озброєні зенітною ракетною системою С 300 в трьох 

різних модифікаціях. Ці ракети забезпечують знищення цілей на відстані 200-250 

км, висоті від 10 до 27 км. [39, c.94-98] 

В рамках програми по модернізації озброєнь, планується заміна застарілих 

комплексів на нові. Однак, дана заміна проходить вкрай повільними темпами 

через ряд фінансових та технічних причин. Тим не менш, до 2020 року планується 

повністю модернізувати дані озброєння. Для виконання програми потрібно буде 

ввести додаткові виробничі потужності, введення яких потребує значних 

фінансових вливань та певного часу.  

Ще одним складним питанням, яке постає при розгляді програм 

модернізації систем ПРО РФ є питання програмної адаптації координації двох 

колишніх родів військ, що на сьогоднішній день об’єднані в повітряно-космічні 

війська. На технічному рівні системи оповіщення та протидії ракетному нападу 

двох родів військ функціонують окремо. Де-факто, на сьогодні існує так само два 

розрізнених роди військ під командуванням одного штабу. Для досягнення 

синергетичного ефекту, який і планувався при об’єднанні, потрібно витратити 

значні кошти та провести складну технічну роботу, яка потребуватиме доволі 

багато часу та складну модернізацію програмних продуктів систем ПРО та ППО. 

Разом з тим, система ПРО РФ все одно, навіть при виконанні програми 

модернізації ПКВ до 2020 року, що навряд чи відбудеться в заплановані строки, 

зважаючи на затягування строків модернізації всіх елементів програми, буде 

захищати лише два райони РФ.  
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Зважаючи на необхідні витрати та необхідні зусилля для виконання 

програми модернізації, постає питання в необхідності такої глибокої модернізації 

при незначному збільшенні ефективності системи в цілому 
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3.4. Програми протиракетної оборони інших країн в режимі стримування 

 

В параграфі наведений аналіз стану розробки систем ПРО основних 

партнерів США по програмі ПРО, а також програми протиракетної оборони Індії,  

Пакистану та КНР.  

США та Росія є країнами, які найбільше просунулися у питанні розробки та 

втілення систем ПРО, причому значно більше успіхів у даному питанні досягнули 

США та їх союзники. Росія ж, у свою чергу, самостійно розвиває елементи 

системи ПРО та через певні фінансові та технічні обмеження розвиток систем 

ПРО просувається з відносним успіхом.  

Разом з тим, в контексті побудови США глобальної системи ПРО, варто 

розглянути програми ПРО ключових партнерів США в даній сфері, адже саме на 

базі національних систем партнерів США по ПРО і буде базуватися глобальна 

система ПРО США.  

Регіональні програми ПРО розвиваються при безпосередній участі США. 

Узагальнюючи досвід побудови регіональних програм, можна виділити декілька 

принципів діяльності США в рамках розвитку таких програм. США приділяють 

багато уваги архітектурі регіонального стримування. На думку США, системи 

ПРО регіонального масштабу повинні базуватися на тісній кооперації та на 

принципах паритетного розподілу витрат та зусиль на створення та утримання 

таких систем між союзниками та США.   

Крім того, США вважають, що, оскільки ПРО має на меті зменшення 

загрози від ракетного та, перш за все, ядерного удару зі сторони потенційного 

супротивника, при збільшенні та технічному вдосконаленні системи ПРО, буде 

можливим скоротити ядерні сили США та союзників. США дотримуються 

стратегії поетапного та гнучкого підходу в кожному регіоні при втіленні систем 

ПРО. США також притримується стратегії розробки мобільних систем ПРО, які 

можуть бути передані союзникам для захисту своєї території від потенційні 

ракетної загрози. Таким чином можливим буде швидке нарощування потужносте 

ПРО в певному регіоні  при виникненні потенційної загрози. При використанні 
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системи ПРО, США та союзники будуть використовувати глобальну 

інфраструктуру для ПРО, якою володіють США.  

Першою країною, систему ПРО якої ми розглянемо, буде Японія. Дана 

країна є головним союзником США щодо системи ПРО в Тихоокеанському 

регіоні. Вперше Японія почала розробки систем ПРО в 1998 році після 

випробувальних запусків ракет з території КНДР. Після цих запусків міністерство 

оборони Японії почало розробку системи ПРО разом з США. Наприкінці 1990-х 

років Японія разом з США розробили нову ракету-перехоплювач для системи 

ПРО. З 1999 року Японія є учасником американської програми «Розширена 

оборона театру воєнних дій», в рамках якої Японія відповідає за розробку частий 

ракет-перехоплювачів.  

Рішення щодо розгортання власної системи ПРО було прийнято в 2002 році. 

Дана система базувалася на придбанні американської системи «Іджіс» та ракетних 

комплексів «Петріот». Тоді ж було прийнято рішення про використання ракет-

перехоплювачів «Стандарт-3» на морських есмінцях. В 2004 році США та Японія 

підписали документ про співробітництво в області ПРО, що включає взаємну 

передачу технологій [176]. У 2005 році Японія заявила, що прокриє видатки 

спільної зі США програми ПРО на третину та виділять таким чином близько 1 

мільярда доларів США. Після цього США заявили, що Японія є найбільш 

важливим партнером США в області ПРО. 

ПРО Японії являє собою ешелонну систему, що складається з бойових 

кораблів, оснащених системою «Іджіс» з протиракетами «СМ-3» та ракетними 

комплексами «Петріот» з ракетами «ПАК-3», а також мобільними РЛС раннього 

оповіщення та інфраструктурою бойового управління [177]. Морський ешелон 

ПРО складається з чотирьох есмінців. У майбутньому планується встановити дані 

системи на два нових есмінці, що будуються в Японії.  

У 2006 році Японія провела випробування протиракет «СМ-3» з 

експериментальними елементами японського виробництва, що відповідали за 

покращення аеродинамічних властивостей ракети.  
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Щодо ракет «ПАК-3» системи «Петріот», планується загалом розгорнути 

124 такі ракети. В 2010 році 32 протиракети були закуплені в США та поставлені 

на бойове чергування в Японії. Інші ракети планується виробити в Японії [177]. 

Задачі з виявлення пусків ракет виконує РЛС на острові Хонсю. Крім того, в 

Японії створена РЛС раннього попередження власного виробництва. Чотири 

таких РЛС планується розмістити на території країни. Система ПРО Японії зможе 

виконувати функції перехоплення ракет, що направлені на територію США і 

таким чином буде відігравати значну роль в глобальній системі ПРО США. В 

рамках співпраці між США та Японією постійно проводяться спільні навчання 

щодо вдосконалення системи ПРО. За оцінкою обох сторін, такі навчання 

проходять на високому рівні та дозволяють говорити про високий ступінь 

успішності програми співпраці щодо системи ПРО між Японією та США [209]. 

Наступною країною, що є важливим партнером США у галузі ПРО є 

Південна Корея. Враховуючи ситуацію навколо Північної Кореї та напружені 

відносини між двома країнами, а також тим фактом, що в разі гіпотетичної атаки 

КНДР, Південна Корея буде найбільш вірогідним об’єктом такої атаки, Південна 

Корея приділяє велику увагу розробці системи ПРО в країні.  

Створення системи ПРО почалося в 2004 році з початком експлуатації 

першого з трьох запущених у виробництво есмінців, що оснащені системою 

«Іджіс» ПРО. У 2008 році Південна Корея також заявила, що приступить до 

виробництва власної системи ПРО та буде використовувати одночасно 

американські системи та систему власного виробництва. Такий крок Південної 

Кореї пов’язаний з високими витратами на закупівлю американської системи ПРО 

[105].  

Ще на початку 2000-х років Південна Корея планувала придбати в США 48 

ракет «ПАК-3», однак відмовилася від даного проекту через високу вартість. В 

2008 році одна з американських корпорацій отримала від міністерства оборони 

США замовлення на близько 240 мільйонів доларів США на устаткування для 

управління, контролю та технічній підтримці для ракет «Патріот» системи ПРО. 

Разом з тим, США та Південна Корея до цього часу не змогли узгодити всі деталі 
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по розробці спільної системи ПРО. На сьогоднішній день іде процес узгодження 

етнічних та фінансових аспектів співробітництва для розробки спільної системи 

ПРО на зразок співробітництва Японії та США в даній сфері.  

Ще одним союзником США в рамках співробітництва щодо систем ПРО є 

Австралія. Австралія почала співпрацювати із США в області ПРО з кінця 1990-х 

років в рамках спільного експериментального проекту щодо раннього 

попередження ракетного удару [176]. Офіційно уряд Австралії приєднався до 

участі в спільній з США системі ПРО в 2004 році, коли було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння в сфері співробітництва в області 

протиракетної оборони. В 2005 році біло підписано додатковий Протокол, який 

регламентував розширення співробітництва в рамках розробки спільної системи 

ПРО. Ці документи мали довгостроковий характер та в загальних рисах 

визначають рівень технічного та політичного співробітництва між двома країнами 

на найближчі 25 років.  

У 2006 році в рамках співробітництва в галузі ПРО, Австралія закупила три 

американські системи ПРО морського базування на суму близько 1 мільярда 

доларів США. В 2005 році Австралія підписала контракт з американською 

фірмою на проектування австралійських есмінців вартістю в 6 мільярдів доларів. 

Загалом, зважаючи на те, що для Австралії на сьогоднішній день не існує прямої 

загрози використання проти неї ракет, можна зробити висновок про те, що дана 

держава використовує чутливу для США в даному регіоні та в її зовнішній 

політиці загалом тему ПРО для загального поглиблення політичної співпраці з 

США та союзниками. Крім того, безумовною перевагою даного співробітництва є 

розвиток науки та промисловості Австралії. Для США ж Австралія є важливим 

партнером в регіоні для побудови системи ПРО планетарного масштабу. 

Потужності, що розміщені в Астралі та біля неї можуть мати стримувальний 

характер не тільки проти КНДР, а й більш важливого можливого опонента у 

майбутньому – КНР [177]. 

Тайвань розглядає співробітництво з США у військовій сфері як один з 

ключових факторів існування держави як такої. Співробітництво в галузі ПРО, в 
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свою чергу, є одним з важливих елементів даної співпраці. При цьому, китайські 

ракетні випробування 1995 та 1996 років прискорили процес співпраці в галці 

ПРО. Одразу після цих випробувань США поставили до Тайваню системи 

«Патріот-2» та на початку 1999 року Тайвань висловив зацікавленість у придбані 

системи «Патріот-3» та есмінців з установками «Іджіс» [215]. 

В даний час Тайвань створює систему ПРО на основі морської та наземної 

складових. В якості морської складової, як уже зазначалося, використовується 

есмінці з системою «Іджіс», в якості наземної – системи «Патріот» та наземні 

радари. Крім того, Тайвань у 2001 році запросив у США пакет оновлень системи 

«Патріот». Однак через різко негативну позицію КНР з даного питання, США  

дали позитивну відповідь на даний запит лише через сім років. Таким чином, 

США та Тайвань уклали договір на суму 6,5 мільярдів доларів США щодо 

поставки модернізованих систем «Патріот» з ракетами «ПАК-3». Загалом за 

даним договором до Тайваню поставлено 12 комплексів «Патріот» та 330 

протиракет до нього. При цьому, рішення щодо продажу Тайваню модернізованих 

комплексів «Патріот» було прийнято під приводом загрози з боку Північної 

Кореї. Однак, в КНР дані комплекси класифікуються як частина регіональної 

системи ПРО США.  

Одним з ключовим регіонів для США в рамках розвитку глобальної системи 

ПРО є Близький Схід. Ізраїль виступає в ролі головного партнера США щодо 

розвитку системи ПРО в даному регіоні.  

Ізраїль почав роботи над створенням системи ПРО в 1986 році, зважаючи на 

спрощення ракетних технологій та складну геополітичну ситуацію в регіоні. 

Додатковим стимулом розвитку системи ПРО послужила ядерна програма Ірану. 

Ключовим партнером з розвитку системи ПРО для Ізраїлю виступили США.   

Оскільки Ізраїль не мав досвіду розробки систем ПРО, у 1988 році між 

США та Ізраїлем був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, та 

американські спеціалісти приступили до створення протиракетного комплексу 

«Стріла», що була розроблена, із врахуванням невеликих розмірів країни. Перший 

запуск системи відбувся в 1990 році. У 2000 році комплекс був прийнятий на 
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озброєння армії Ізраїлю. Комплекс здатен вражати ракети на відстані 100 км та 

висоті 50 км, які запущені з відстані до 3000 км та мають швидкість підльоту до 

4,5 км на секунду [182]. 

5 січня 2003 році на випробувальному полігоні ВПС Ізраїлю в пустелі Негев 

було проведено успішне випробування комплексу «Стріла-2». В цей же час, 

міністерство оборони Ізраїлю розмістило в США замовлення на виробництво 

нового комплексу ПРО з покращеним радаром, що може фіксувати запуск ракет 

на відстані до 700 км. Даний комплекс набілений перш за все а протидію 

можливим пускам зі сторони Ірану. 

У вересні 2008 року США розмістили на території Ізраїлю пересувний радар 

передового базування для відстеження одразу декількох можливих пусків 

балістичних ракет. Для обслуговування даного комплексу до Ізраїлю прибуло 120 

американських військовослужбовців [182]. Для захисту території Ізраїлю від 

ракет меншої дальності існують дві системи. Перша система називається 

«Залізний купол», друга система називається «Петля Давида». «Залізний купол» 

складається з серії ракет-перехоплювачів, зв’язаних з одним радаром. Система ж 

«Петля Давида» – це лазерна протимінометна програма [221]. Діяльність Ізраїлю в 

сфері протиракетної оборони також зосереджена на можливих атаках зі сторони 

терористичних організацій з використанням ЗМЗ. Система ПРО Ізраїлю, на думку 

багатої експертів, руйнує баланс сил, що склався в регіоні та змушує інші країни 

регіону до розробки власних систем ПРО. Однак, такі розробки ведуться і для 

запобігання можливий атакам з боку Ірану. 

Так, члени РСАДПЗ в останнє десятиліття активно займаються питанням 

колективної та індивідуальної оборони проти можливих ракетних атак зі сторони 

Ірану. Це призвело до тісного співробітництва держав зі США, особливо це 

стосується Саудівської Аравії, Оману та ОАЕ Всі ці країни на сьогоднішній день 

зацікавлені в закупівлі комплексів «ПАК-3» в США.  

Так, в 2008 році уряд США повідомив Конгрес про можливість продажу 

систем «ПАК-3» до країн регіону. ОАЕ запросили 288 ракет «ПАК-3», 216 

керованих ракет, дев’ять комплексів «Патріот». Кувейт зробив запит на 
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постачання 80 «ПАК-3», модифіковані керовані ракети та інші системи. Загальна 

сума замовлення склала 1,4 млрд. доларів США.  

Саудівська Аравія підписала два контракти на суму більше 100 мільйонів 

доларів США на придбання зенітних систем та проведення ряду профілактичних 

робіт для систем ПРО, що вже використовуються [175, c. 248]. 

Таким чином, ми можемо бачити, що США приділяють значну увагу 

розвитку систем ПРО своїх союзників. В рамках даного процесу, США сприяють 

створенню дієздатних систем ПРО в рамках тісного співробітництва шляхом як 

передачі технологій та розробки спільних програм з союзниками, так і шляхом 

прямих продажів діючи та випробуваних систем ПРО. Безумовно, каталізаторами 

даних програм виступають ядерні програми КНДР та Ірану. Проте, в рамках 

створення систем ПРО в розглянутих країнах, США в подальшому зможе 

використовувати дані системи і проти ядерних потенціалів КНР та 

опосередковано Росії. Таким чином, розвиток систем ПРО в партнерів США є 

пріоритетним завданням та завдяки чіткій національній мотивації в країн, які її 

розробляють, КНР та Росії буде важко знайти аргументи на користь того, що дані 

програми можуть шкодити їх національній безпеці, таким чином, такий підхід є 

доволі зручним та логічним для США.  

Наступною буде розглянута система протиракетної оборони Індії. Після 

проведення випробувань ядерної зброї Індією в 1998 році, держава прискорила 

темпи розвитку технологій в області протиракетної оборони. Хоча з офіційних 

документів Індії в області оборони важко зрозуміти, якого значення держава 

надає програмам в сфері ПРО та якою є кінцева мета побудови даної програми, 

виходячи з практичних дій Індії, можна зробити висновок, що дані програми є 

високопріоритетними.  

Для Індії, зважаючи на те, що держава має зобов’язання не застосовувати 

ядерну зброю першою, виживання ядерних сил після можливого удару по 

ядерним силам є пріоритетною задачею. На ступені захисту держави від 

можливого першого удару базується вся переконливість ядерного стримування 

держави, а отже, і її безпека в термінах виживання. 
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У військовій доктрині Індії зазначається, що для надійного потенціалу 

удару у відповідь, держава буде намагатися забезпечити виживання ядерного 

арсеналу, ефективне бойове управління, зв'язок, програмне та інформаційне 

забезпечення, розвідку, космічні та наземні системи попередження про ракетний 

напад. Враховуючи дані завдання, Індія з 2000-х років почала активом займатися 

питанням ПРО як шляхом закупівлі частин систем ПРО, так і шляхом власний 

розробок в даній галузі
1
.  

Так, в 2001 році, Індія закупила в Ізраїлю дві радіолокаційні станції, що 

працюють із системою ПРО «Стріла-2». В цей же час, Індія вела переговори з 

іншими країнами, зокрема, активний діалог проводився в рамках американо-

індійської Групи з оборонної політики [183]. У 2006 році Індія провела 

протиповітряні випробування «Прітхві». В рамках даних випробувань ракета-

перехоплювач вразила оперативно-тактичну ракету «Прітхві-2» поза атмосферою 

на висоті 50 кілометрів. Після даних випробувань представники міністерства 

оборони Індії заявляли, що держава має достатньо досвіду для створення власної 

системи ПРО і така система буде створена при наявності політичної волі протягом 

п’яти років.  

Однак, на даний час Індія за даними експертів, не має завершеної системи 

ПРО. Причиною цьому слугують декілька факторів. Поряд з об’єктивними 

факторами, такими як недостатність фінансування та певні проблеми в технічній 

частині втілення системи ПРО, існує також непевність щодо необхідності 

створення системи ПРО серед експертів та політичного керівництва країни, 

оскільки, по-перше, дана система, вартість якої є значною, навряд чи зможе 

захистити територію Індії від можливого нападу з застосуванням ракетних 

озброєнь, а, по-друге, навіть відносні успіхи в питанні створення ПРО, можуть 

призвести до гонки озброєнь в регіоні, що в першу чергу не влаштовує власне 

Індію.  
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Незважаючи на відсутність узгодженої політики в області ПРО, розробки в 

даній сфері ведуться. При цьому невизначеність щодо системи ПРО Індії 

породжує побоювання з боку Пакистану та Китаю.  

При розгляді розвитку систем ПРО Індії варто зупинитися на тому, які 

задачі потенційно повинна виконувати дана система тобто, необхідно розглянути, 

які загрози потенційно виокремлює для себе Індія. В даному контексті, 

потенційними супротивниками Інді в регіоні можуть бути Пакистан та КНР.  

З боку КНР Індія бачить загрозу у військових з’єднаннях ракетних баз в 

Куньміні та Синінні. З ракет, які можуть теоретично бути використані для удару 

по території Індії, держава розглядає ракети «Дунфен-4», «Дунфен-3А» та 

«Дунфен-21». При цьому, час підльоту ракет до території Індії, займає від 10 до 

180 хв., в залежності від типу ракети. Так, ракета «Дунфен-21» може досягти 

території Індії за 10-15 хвилин. Відповідно, Індія матиме досить обмежений час 

на прийняття рішення щодо дій у відповідь на ракетний запуск [149]. 

У випадку з Китаєм, який на доктринальному рівні прийняв на себе 

зобов’язання по незастосуванню ядерної зброї першим, ракетна атака 

розглядається як удар у відповідь. Відповідно, на даному етапі, у Індії немає 

суттєвих причин очікувати на атаку зі сторони КНР. Однак, в майбутньому 

можливі зміни в ядерній доктрині КНР щодо права застосування ядерної зброї 

першою, в цьому випадку, ядерна загроза зі сторони КНР буде значним фактором 

тиску на Індію в разі ускладнення відносин між країнами.  

Загроза ж з боку Пакистану є реальною на сьогоднішній день. Пакистан не 

брав на себе зобов’язання не застосовувати ядерну зброю першим, при цьому, 

враховуючи напружені відносини між країнами та присутні ескалації в конфлікті, 

варто більш детально розглянути загрози зі сторони Пакистану.  

Пакистан приділяє велику увагу розвитку як авіаційного потенціалу, що 

представлений літаками «F-16», що були поставлені до країни США, так і 

балістичною складовою. При цьому, балістичні ракети мають ряд переваг. Так, 

вразливість авіаційної складової більша за вразливість балістичних ракет, якщо 

останні наділені принаймні елементарними системами захисту. Крім того, 
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авіаційна складова у випадку Пакистану, має менший радіус дії, що є вкрай 

важливим для Пакистану [192]. 

З близько 350 ракет, які має Пакистан, близько 100 можуть бути оснащені 

ядерними боєголовками. При чому, всі з 350 ракет потенційно можуть досягати 

території Індії, ракети «Шахін-2» можуть теоретично вражати цілі на всій 

території Індії, кількість даних ракет становить до 20 одиниць [194]. Час підльоту 

до важливих центрів Індії складає близько 10 хвилин. Враховуючи обмежені 

можливості Індії щодо виявлення пуску ракет у режимі реального часу, ракетна 

загроза зі сторони Пакистану виглядає для Індії доволі серйозною.  

Крім того, Пакистан в разі ескалації конфлікту з Індією та застосування 

конвенційних озброєнь, розглядає можливість застосування ядерних сил проти 

безпосередньо військових з’єднань Індії, навіть на своїй території. Тому ще одним 

важливим напрямком діяльності для Індії в сфері ПРО є розробка систем ПРО 

театру воєнних дій. Таким чином, ступінь ракетних загроз зі сторони потенційних 

супротивників для Індії є досить високим, а тому, існує об’єктивна необхідність в 

розробці систем ПРО.  

Говорячи про розвиток систем ПРО/ППО Індії, варто зазначити, що першою 

державною програмою з розробки систем ПРО в індії була Комплексна програма 

по розробці керованої ракетної зброї, котра тривала до 2008 року. В рамках даної 

програми уже розроблено комплекс «Акаш», також ЗРК «Тришул». Однак, успіхи 

даної програми були досить обмеженими, хоча в рамках програми і 

застосовувалися технології СРСР.  

Перші льотні випробування комплексу «Акаш» були проведені в 1990 році, 

після цього був проведений ряд випробувань в 1998 році. У 2006 році даний 

комплекс був поставлений на дослідну експлуатацію, а в 2008 році поставлений 

на бойове чергування, хоча зі сторони військових був ряд зауважень щодо 

ефективності даного комплексу [132]. 

Однак, завдяки політичному лобі даного проекту, у 2008-2009 роках на 

чергування було поставлено вісім комплексів «Акаш». У 2010 році було 

розміщено додаткове замовлення на 12 дивізіонів «Акаш» для сухопутних військ. 
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Варто зазначити, що з приводу закупівель даних комплексів всередині країни 

існують певні застереження, оскільки розробником даних комплексів є приватна 

компанія та суми замовлень для даної компанії є досить значними. Так, останній з 

вищезгаданих контрактів укладений на суму 3,2 млрд. доларів США, при цьому, 

після випробувань 2006 року, які були визнані умовно успішними, без значних 

допрацювань комплекси були поставлені на озброєння [175, c. 302-314]. 

Що ж стосується комплексу «Тришул» ближнього радіусу дії, то даний 

комплекс не був поставлений на озброєння. З 1984 року, коли почалася розробка 

комплексу, було проведено близько 40 випробувань, проте бойові властивості не 

задовольнили міністерство оборони Індії, а в 2007 році було вирішено згорнути 

проект та продовжити використовувати комплекс «Оса», що виконує ідентичні 

бойові задачі.  

Однак, оскільки комплекс «Оса» морально застарілий та потребує значної 

модернізації, було вирішено звернутися до іноземних партнерів для закупівлі 

альтернативних систем. В 2005 році було проведено тендер, в якому перемогла 

ізраїльська компанія «Рафаль». До постачання було запропоновано комплекс 

«Спайдер». В 2006 році було замовлено шість батарей та три окремі комплекси. У 

2007 році було досягнуто домовленості по створенню спільного підприємства для 

збирання комплексів на території Індії. Засновницький капітал при цьому складав 

би 2,6 млрд. доларів США [175, c.318-328]. 

Однак, в 2008 році угода була переглянута через корупційний скандал. 

Більше того, було накладено тимчасове вето на співпрацю з ізраїльськими 

компаніями. Після цього розслідування сторонам вдалося знайти порозуміння, 

однак в новій угоді 2011 року мова йшла лише про додаткову поставку озброєнь 

на загальну суму 260 млн. доларів. При цьому, ліцензійне збирання комплексів на 

території Індії вже не обговорювалося.  

У 2011 році були озвучені плани з розробки ЗРК більшої дальності та ЗРК 

середньої дальності. Розробка цих комплексів буде вестися разом з Ізраїлем. 

Загальна сума, яку планується витратити на два проекти складатиме близько 3 

млрд. доларів США. Що стосується безпосередньо системи ПРО Індії, на даний 
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момент відомо, що розробка системи ПРО почалася близько 1999 року та 

складається з двох систем, одна з яких відповідає за перехоплення ракет після 

входу в атмосферу (система PAD) . Варто зазначити, що система перехоплення 

поза атмосферою, базується на використані ракети «Прітхві», друга ж система 

створюється Індією з нуля. PAD являє собою двоступінчасту ракету зі швидкістю 

на активній ділянці 1,7-км на секунду. Перша ступінь ракети рідкопаливна, друга 

– твердопаливна. Перед системою стоїть завдання перехоплення ракет дальністю 

польоту 300-2000 км. АAD – це твердопаливна одноступінчаста ракета зі 

швидкістю до 1 км на секунду. Дальність враження цілей – 30 км на високі до 30 

км. Перші льотні випробування PAD були проведені в 2006 році. Після цього в 

2009 році були проведені випробування модернізованої ракети з більш потужним 

двигуном та покраденими системами управління та наведення. При цьому, 

використовувалася експериментальна РЛС дальньої дії [183]. У 2007 році було 

проведено успішне випробування системи АAD. При цьому використовувалася 

ізраїльська РЛС. Після цього відбулася повторні успішні випробування в 2010 та 

2011 роках.  

Дані успіхи дають можливість говорити про повноцінне розгортання 

системи ПРО при налагодженні серійного виробництва перехоплювачів до 2015 

року. Система про буде діяти при цьому в парі з вищезгаданими системами ППО 

«Акаш».  

Таким чином, Індія послідовно розгортає загальнонаціональну систему 

ПРО, направлену на перехоплення можливих запусків ракет з двох напрямків - 

Пакистану та КНР, враховуючи, на думку керівництва Індії, наявність потенційної 

загрози для Індії з боку саме цих держав. Зважаючи на різні потенційні 

можливості даних держав, система ПРО буде більше зосереджена на протидію 

ракетній загрозі зі сторони КНР. Нові розробки Індії в сфері ПРО свідчать про 

зростаюче занепокоєння держави з приводу ракетної загрози КНР та, відповідно, 

вказують на пріоритетність розробки систем ПРО для країни. 

Для КНР питання систем ПРО завжди розглядалося в контексті відносин 

СРСР та США. При цьому, після того, як США та РФ розв’язали питання ПРО у 
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2010 році, в КНР відбулося швидке переосмислення питання необхідності 

розвитку систем ПРО. Розглядаючи питання систем ПРО в КНР, варто зазначити, 

що КНР не є відкритою з точки зору інформації щодо її систем озброєнь, 

особливо це стосується ядерної сфери. Разом з тим, як і у всіх політичних 

процесах в КНР спостерігаються певні зрушення в бік лібералізації доступу о 

інформації.  

Основними джерелами, до яких можна звернутися при розгляді питання 

ПРО, є виступи офіційних осіб та публікації в наукових журналах китайських 

спеціалістів. При цьому, варто зазначити, що кількість даних публікацій з 

військової тематики стала набагато більшою останніми роками. Таким чином, з 

даних джерел можна зробити певні висновки щодо ставлення КНР до систем ПРО 

в цілому, а також щодо сучасного стану розробки систем ПРО та перспектив 

розвитку таких систем.  

Перш за все варто зазначити, що ставлення до систем ПРО в стратегічному 

плані в КНР відрізняється від офіційної позиції з даного питання, наприклад, 

США. В КНР розвиток систем ПРО як в якісному плані, так і розширення 

території покриття даними системами розцінюється як дестабілізуючий фактор 

для ядерного стримування та ядерної стабільності в більш широкому контексті. 

КНР наголошує на тому, що розвиток систем ПРО не дозволяє державі 

приєднатися до процесу ядерного роззброєння, а навпаки, призводить до розвитку 

перспективних систем озброєнь та спонукає КНР до розвитку власної системи 

ПРО. Політологи з КНР звертають увагу на те, що системи ПРО, а говорячи про 

системи ПРО, в КНР маються на увазі системи ПРО  в першу чергу США, можуть 

призвести до гонки озброєнь в регіоні, оскільки на думку цих же експертів, 

політика США в області ПРО направлення на оточення КНР та Росії кільцем ПРО 

та девальвації ролі ядерних озброєнь даних держав. Також системи ПРО 

розглядаються в КНР як засіб боротьби і з конвенційними озброєннями, тобто як 

засіб підриву регіональної могутності КРН у військовому плані.  

В цілому, позиція КНР з приводу ПРО формується навколо тези про те, що 

системи ПРО є засобом, який призводить до поширення ядерних озброєнь та їх 
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якісного покращення для подолання цих же систем, тобто, призводить до 

класичної гонки озброєнь.  

Можна чітко простежити ряд публікацій та виступів військових експертів, 

які присвячені засобам подолання систем ПРО. Це говорить про те, що китайські 

спеціалісти працюють не тільки над створенням власної системи ПРО, про що ми 

будемо говорити далі, а й над якісним покращенням носіїв ядерної зброї для 

подолання таких систем, що, крім того, офіційно анонсується. Таким чином, КНР 

демонструє свою крайню зацікавленість та стурбованість з даного питання.  

Тому важливою частиною дій по нівелюванню впливу системи ПРО на 

ядерний паритет є покращення балістичних ракет, атомних човнів, космічних 

військ, а також  засобів подолання ПРО, до яких китайські військові спеціалісти 

відносять зниження продовження пасивної фази польоту ракет в атмосфері, 

забезпечення орбітального маневрування ракети та її відхилення від стандартної 

балістичної траєкторії шляхом встановлення додаткових маневрових двигунів, 

додавання до палива спеціальних домішок для зменшення факела двигуна; після 

входження в атмосферу вважається за необхідне запускати з підводних човнів та 

Землі великої кількості хибних цілей, що повинні бути співставними за 

траєкторіями з балістичними ракетами, запускати пристрої придушення сигналів 

та генератори перешкод. 

В цей же час КНР стурбоване тим фактом, що якщо система ПРО США, на 

думку експертів країни, направлена проти в першу чергу РФ, то ядерний арсенал 

КНР, який поступається ядерному арсеналу Росії в кількісному та якісному 

аспектах, буде напевно подавлений системами ПРО. Хоча КНР і притримується в 

ядерній сфері принципу «стриманості», розвиток систем ПРО може стати для 

держави поштовхом не тільки для покращення якісних характеристик ядерного 

арсеналу та створення власної системи ПРО, а й причиною кількісного 

збільшення ядерного арсеналу держави, що однозначно призведе до 

дестабілізуючих наслідків для регіону в цілому.  

Що стосується систем ПРО, то до 2002 року основні роботи в КНР в 

напрямку систем ПРО велися в рамках подолання перспективних систем ПРО 
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США, однак після 2002 року, основна увага почала приділятися розробці власно 

системи ПРО. 

Варто звернути увагу на те, що в китайських публікаціях при розгляді 

систем ПРО виділяються часові рамки до 2002 року та після 2002 року. Оскільки в 

КНР великою мірою присутня цензура, то дані публікації певною мірою 

відповідають і офіційній точці зору влади КНР. При цьому, як на офіційному 

рівні, так і на рівні даних публікацій, в КНР викликало свого роду 

приголомшення те, що США в односторонньому порядку вийшли з Договору з 

РФ, єдиним опонентом США із співмірним ядерним потенціалом заради 

осягнення, на думку китайських експертів, «ядерної гегемонії» та «абсолютної 

безпеки»  [175, c.416-423]. 

В рамках таких робіт у 2007 році було проведено випробування 

протисупутникової ракети, а у 2010 році проведено випробування протиракети. 

Варто зазначити, що з технічної точки зору КНР перейняли американський досвід 

використання протиракет кінетичного типу [175, c.448]. Технічне обґрунтування 

необхідності розробки систем ПРО, з точки зору КНР, полягає у тому, що лише 

після отримання власно системи ПРО можна буде в повній мірі зрозуміти, яким 

чином даній системі можна протистояти.  

Політичне керівництво країни в своїх заявах погоджується і з тим фактом 

що наявність систем ПРО в КНР забезпечить додаткові важелі впливу при 

переговорах з приводу регіональної безпеки, особливо зважаючи на політику 

США в регіоні. В рамках розгляду питання систем ПРО загалом варто звернути 

увагу на те, що майже жодного разу в заявах політичних та військових діячів і в 

роботах науковців КНР КНДР та Іран, рівною мірою як і Індія або Пакистан не 

зазначаються як можливі об’єкти, проти яких проводиться розробка систем ПРО. 

Китайські експерти вважають, що навіть незважаючи на можливі політичні зміни, 

навіть в сценаріях при різкій зміні політичного курсу даних держав, їхні незначні 

арсенали та недосконалі засоби доставки не становитимуть значної загрози для 

КНР, враховуючи ядерний арсенал КНР та достатній рівень його життєздатності 

після першого можливого удару з боку даних держав. Єдина регіональна держава, 
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яка викликає занепокоєння КНР, є Індія. Однак дані занепокоєння скоріше 

пов’язані з позарегіональним фактором  - співробітництвом США з Індією у 

ядерній сфері.  

Основа дискусій з приводу необхідності розробки КНР систем ПРО полягає 

в тому, що протидія загрожуючим КНР новим системам з боку США буде 

найбільш ефективно відбуватися при наявності в КНР подібних систем. Багато 

західних дослідників вважають, що  саме такий спосіб міркування у свій час 

призвів до появи в КНР ядерної зброї та призведе до появи повноцінної системи 

ПРО в КНР у коротко- або середньостроковій перспективі.  

Також варто звернути увагу на те, що КНР приділяє значну увагу і розробці 

у США планів швидкого глобального удару. Система ПРО КНР повинна 

протистояти наміру США скористатися озброєннями проти КНР в рамках 

швидкого глобального удару, тобто конвенційним балістичним ракетам. Що ж 

стосується самих випробувань перехоплювачів КНР, то перше з них 

охарактеризували як випробування протисупутникових ракет. При цьому, 

офіційних коментарів з боку представників КНР не надходило, більше уваги дана 

подія привернула за межами КНР, ніж в самій країні. На думку багатьох 

експертів, це була своєрідна спроба повернути США за стіл переговорів з приводу 

обмеження систем ПРО та взагалі в більш широкому контексті з приводу 

скорочення ядерних озброєнь.  

Випробування протиракет 2010 року відбулося якраз напередодні 

оприлюднення «Огляду ядерної політики» та «Доповіді про протиракетну 

оборону» США. Даний крок був, безумовно, приурочений до виходу цих 

документів і показував рішучість та, що більш важливо, можливості КНР 

створювати системи ПРО.  

Друге випробування було зовсім інакше представлено з боку китайських 

ЗМІ та офіційних посадових осіб. Наголос в даних коментарях робився на те, що 

КНР здатна в стислі строки створити ефективну систему ПРО та будуть це 

робити, зважаючи на позицію та дії США в даній сфері. При цьому, додатково 
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підкреслювалося, що в разі відмови США від створення глобальної системи ПРО 

у КНР відпаде необхідність створення власної системи ПРО.  

Таким чином, логіка створення системи ПРО в КНР будується на загрозі, 

яку представляє для держави система ПРО США. Ця система розглядається як 

дестабілізуюча на глобальному та регіональному рівні для системи ядерного 

стримування. Більш того, системи ПРО в коментарях офіційних осіб КНР 

характеризуються як деструктивні та руйнівні по відношенню до системи 

ядерного стримування, що склалася після розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин.  

Немає жодних сумнівів, що КНР при подальших можливих переговорах з 

приводу скорочення ядерних озброєнь, будуть пов’язувати питання скорочення 

ядерних озброєнь та обмеження розвитку систем ПРО, що призведе до 

складностей у початку багатостороннього ядерного скорочення, про яке 

говорилося під час останніх домовленостей по скорочення ядерної зброї з боку 

США та РФ.  
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Висновки до розділу 

 

Фактор протиракетної оборони виступає важливим елементом сучасного 

режиму ядерного стримування. Здатність гарантувати нанесення неприйнятних 

втрат в результаті удару у відповідь досі лежить в його основі. Створення перших 

систем ПРО під час «холодної війни», так само як і їхній розвиток у 

постбіполярному світі, ставлять таку здатність під сумнів. І хоча процес 

розповсюдження ядерної зброї розширив коло ядерних держав та змінив 

структуру відносин між ними, базова логіка стримування залишається. 

Питання систем ПРО на сьогоднішній день стоїть в одному ряду з такими 

проблемами ядерного стримування як скорочення ядерних арсеналів держав, 

горизонтальне розповсюдження ядерної зброї у всіх його проявах. Особливого 

наголосу дане питання набуло після  виходу США з договору ПРО та заяв США 

про створення глобальної системи ПРО.  

На сьогоднішній день створення такої системи ведеться в рамках численних 

програм, зокрема, створення національної системи ПРО США, створення 

регіональних та національних систем ПРО партнерів США під проводом та 

технологічним і політичним контролем США. При цьому багато авторів 

визначають розбудову системи ПРО США як чинник значної дестабілізації та 

нівелювання ядерного стримування, зокрема для двосторонніх відносин США та 

Росії, що може призвести до руйнування системи ядерного стримування як такої.  

Однак дослідивши це питання, автор приходить до висновку, що створення 

глобальної системи ПРО США в кінцевому результаті не буде мати наслідком 

руйнування системи ядерного стримування між США, Росією та іншими 

традиційними ядерними державами, оскільки навіть перспективні можливості 

систем ПРО не матимуть змоги захистити територію США та союзників від 

масованого ядерного удару. 

 Проте, після розгляду балістичних озброєнь держав, що так чи інакше 

проголошуються як потенційні цілі системи ПРО США та співставленні даних 

цілей з можливостями та перспективними розробками систем ПРО США, автор 
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приходить до висновку, що системи ПРО США мають можливість ефективно 

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

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

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

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

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

арсеналом КНР, який теоретично може певним чином послаблюватися 

розміщеними на можливій траєкторії польоту системами ПРО. Однак, даний 

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

сформованим.  

Таким чином, система ПРО США навпаки може слугувати для зміцнення 

системи стримування в постбіполярному світі, оскільки, не порушуючи статус-

кво між існуючими ядерними державами, вона слугуватиме захистом території 

США лише від гіпотетичних ядерних ударів зі сторони держав, що отримали 

ядерну зброю в рамках горизонтального розповсюдження ядерної зброї в 

постбіполярній період, демонструючи, таким чином, безперспективність розробки 

ядерної зброї для досягнення політичних цілей на глобальному рівні та 

переводячи вплив ядерної зброї таких держав на регіональний рівень.  
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Висновки 

В результаті проведення дослідження еволюції режиму ядерного 

стримування у постбіполярному світі автор дійшов наступних висновків. 

1. Інструменти та політика стримування продовжує відігравати ключову роль 

у глобальній та регіональних системах безпеки постбіполярного світу, хоча 

конкретизація цієї ролі змінюється на тлі трансформацій основних параметрів 

світового порядку.  

Структура режиму стримування відтворювала загальну структуру 

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

наддержав підтримувати ядерні сили у кількості, необхідній для нанесення удару 

відплати. Навколо підтримки такої здатності було побудовано стратегії 

стримування обох держав, і саме вона стала причиною обмеження систем 

протиракетної оборони. Але із розпадом біполярної системи режим стримування у 

старому вигляді більше не відповідає структурним параметрам нової системи. 

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

силових можливостей сучасних держав, зростання рівня регіональної 

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

так і недержавних акторів.  

2. Ядерний компонент стримування продовжує відігравати ключову роль у 

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

регіональних систем безпеки. Саме в цьому значенні полягає нова функція 

ядерного стримування в постбіполярному світі. 

Важливість ядерного стримування обумовлюється новітніми тенденціями у 

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

вертикального та горизонтального розповсюдження саме ядерна зброя стає 

найбільш ефективним засобом стримування потенційної агресії, як конвенційної, 

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

ядерних або порогових держав компенсувати завдяки ядерному статусу дефіцит 

інших ресурсів, досягти цілей регіонального масштабу чи зміцнити власні 

політичні режими, розширює сферу його застосування. Так, Росія останніми 
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роками знижує доктринальний поріг можливого застосування ядерної зброї, 

вдається до використання бойових чергувань своїх стратегічних 

бомбардувальників на тлі загального зростання ролі військового фактору у її 

зовнішній політиці; Китай модернізує та збільшує власні ядерні сили; Північна 

Корея погрожує ядерною зброєю сусідам; а Іран обіцяє знищити Ізраїль. Це 

знаходить відображення у ядерних доктринах держав, виводячи проблематику 

стримування на новий рівень, часто із модифікованою логікою стратегічної 

взаємодії. 

3. Логіка стратегічного мислення визначає конкретні втілення режиму 

стримування у національних доктринах. В її основі лежить теорія раціонального 

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

управляти ними. Основні передумови ефективного стримування відомі: достатня 

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

гарантій та високий ступінь ймовірності загроз.  

Ключовою передумовою для перетворення ядерної зброї на стабілізатор 

відносин є приблизно однакове уявлення та оцінка таких ризиків всіма 

учасниками відносин. Ймовірність поширення ядерної зброї на терористичні 

організації являє собою небезпеку саме в силу відхилень цінностей та мотивації 

терористів від «класичної» схеми державного мислення. При цьому, міжнародні 

терористичні групи, скоріше за все, продовжуватимуть намагання отримати 

доступ до зброї масового знищення. Зусилля окремих держав не зможуть їх 

ефективно стримувати: для цього потрібна широка міжнародна співпраця.  

4. Серед  теоретиків немає єдиної оцінки впливу процесу горизонтального 

розповсюдження ядерної зброї на роботу режиму стримування. Зростання 

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

відповідного ускладнення моделей стримування. Серед іншого, воно призводить 

до зростання рівня стратегічної невизначеності та випадкових факторів. І якщо 

останні є дестабалізатором, то перший може призводити до неоднозначних 

наслідків. Теорія раціонального вибору говорить про те, що дії акторів в умовах 

невизначеності можуть ставати як більш ризикованими, так і обережнішими. В 
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будь-якому випадку механічного «перенесення» стабілізуючої ролі ядерної зброї з 

відносин США-СРСР доби «холодної війни» на сучасні регіональні конфлікти 

очікувати не слід. 

5. В постбіполярному періоді відбувається ерозія режимів нерозповсюдження 

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

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

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

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

трансформувався у вакуум безпеки. Розповсюдження ядерної зброї за таких умов 

призводить до послаблення, а не посилення режиму стримування. Спостерігати 

такий ефект можна на прикладах ядерних програм Ірану та Північної Кореї. В 

обох випадках наближення до володіння ядерною зброєю провокує регіональні 

наслідки, тиск ядерних країн та ланцюгову реакцію серед сусідів. В результаті 

режим стримування трансформується: ускладнюється його структура та 

з’являються нові ризики. 

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

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

політичних та економічних цілей, а не можливостей оперативного застосування 

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

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

безпеки країни поєднується з метою досягнення економічних переваг за 

допомогою спекулювання на ядерній програмі країни, чому, в принципі, сприяє 

хід шестисторонніх переговорів, не зважаючи на тимчасові кризи в 

переговорному процесі, одна з яких розвивається на сьогоднішній день.  

Ядерна програма Ірану також матиме скоріше за все характер стримуючого 

фактору, що повинен сприяти неможливості втручання зовнішніх сил у внутрішні 

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

програма Ірану може переслідувати мету політичного лідерства в регіоні, чому 

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

питання перспективи створення системи яденого стримування між Ізраїлем та 
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Іраном,  автор дійшов до висновку, що можливим є створення нової регіональної 

нестабільної системи стримування, що викликає занепокоєння в контексті 

збереження ядерної стабільності в постпіболярному світі.  

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

розглянули на прикладі КНДР та Ірану в цілому виконуватиме стабілізаційну 

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

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

стримування в цілому. 

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

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

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

взаємного знищення застаріла, можливості порогових держав здобути ядерну 

зброю зросли. Сукупність цих факторів підштовхнула США до виходу із 

Договору 1972 року, що до певної міри дозволяє зробити висновок про те, що 

режим стримування зазнав більших змін, ніж режим нерозповсюдження.  

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

цілому неоднозначно впливає на стримування. З одного боку, зменшення 

кількості ядерної зброї при збереженні мінімально необхідної її кількості для 

ефективного стримування, є позитивним кроком та потужним сигналом новим 

ядерним та пороговим державам. З іншого, скорочення ядерних озброєнь 

відбувається часом асиметрично, створюючи значні дисбаланси, зокрема у 

тактичному ядерному озброєнні, де останнім часом помітна значна кількісна 

перевага Росії. Це, в свою чергу, провокує кроки із компенсації слабостей та веде 

до подальшої трансформації режиму стримування. 
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