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2.1. «ТАЙВАНСЬКА ПРОБЛЕМА» В СИСТЕМІ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ЦЕНТРОСИЛОВИХ ДЕРЖАВ РЕГІОНУ 

 
Субрегіон Північно-Східної Азії (ПСА) є одним із найбільш 

конфліктогенних субрегіонів АТР. Його політичний простір харак-
теризується наявністю цілої низки двосторонніх протиріч (КНДР – 
РК, КНР – Тайвань), цілим рядом країн накопичені істотні арсенали 
озброєнь, окрім того притаманна суттєва різниця рівнів економічної 
спроможності держав – членів субрегіону. Факт долученості до проблем 
ПСА великих держав – СРСР (РФ), США і КНР, і те, що навіть при 
цьому, більшість проблем залишаються неврегульованими, свідчить про 
істотність суперечностей та їх потенційну небезпеку, як для регіону, 
так і для світу в цілому. 

У ПСА створений Форум з питань безпеки Північно-Східної Азії 
(NEADF), існує також Сеульський міжнародний форум, який займається 
більш вузькою специфікою – проблемою Корейського півострову, діє 
Тихоокеанський форум США, Інститут міжнародних проблем Японії. 

Інститут світових проблем Каліфорнійського університету проводить 
зустрічі з питань безпеки і співробітництва в межах Ради співробітництва 
Північно-Східної Азії (NACC) за участю експертів та урядових 
чиновників. 

ООН, яка в ХХ ст. традиційно відгрівала визначальну роль у більшості 
процесів урегулювання, на початку ХХІ ст. як механізм колективної 
безпеки почала втрачати свої позиції. В 1989 р. був створений 
Регіональний центр з питань миру і роззброєння в АТР. Головними 
завданнями цього механізму є: відкритість і гарантія безпеки в АТР, 
визначення спільних регіональних підходів до роззброєння, забезпечення 
безпеки судноплавства в басейні Тихого океану, реалізація заходів 
зміцнення довіри та розв’язання проблеми регіонального роззброєння. 

Разом із тим фактична відсутність у Східній Азії ефективних інститутів 
колективної безпеки, подібних до західноєвропейських, засвідчує 
необхідність підвищення ефективності безпекової діяльності субре-
гіональних механізмів, а також неможливість урегулювання цих проблем 
без залучення ключових акторів регіональних відносин – США, КНР 

РОЗДІЛ 2 
Дестабілізуючі фактори механізму безпе-

ки в АТР у постбіполярний період 
 



Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: 
фактори формування та тенденції розвитку  

79 

та РФ. Хоча достатньо широкий діапазон розбіжностей їх підходів 
зумовлює тривалість та багатоетапність цього процесу. Це є особливо 
важливим, зважаючи на стан та характер проблеми Тайваню, моделі та 
шляхи врегулювання якої опосередковані національними інтересами 
ключових акторів регіональних взаємовідносин – США, РФ та КНР. 

Однією із проблемних зон на геополітичній карті АТР, де потенційно 
можливо виникнення військового конфлікту, є район Тайванської протоки. 
Вибір шляхів розв’язання тайванської конфліктної проблеми, серцевиною 
якої є питання возз’єднання двох частин Китаю, представлених на 
сьогодні Китайської Народною Республікою і Китайською Республікою 
на Тайвані (КР на Тайвані), матиме істотний вплив на ситуацію в АТР 
у цілому. Це особливо важливо, якщо врахувати значення цього регіону 
для сучасної світової економіки і залучення до структури регіональних 
міждержавних взаємовідносин центросилових держав світу. 

Проблема Тайваню, а саме неврегульованість питання возз’єднання 
двох розділених частин Китаю, розцінюється офіційним Пекіном як 
«найбільша» і «надзвичайно болісна» перешкода, здатна дестабілізувати 
процес досягнення цієї мети. З точки зору військово-політичного 
керівництва КНР, тайванський сепаратизм є суттєвою загрозою 
«внутрішній і зовнішній безпеці Китаю і психологічно нормальному 
стану нації» [1]. За твердженням одного з китайських військових аналітиків, 
«для нас Тайвань вже давно став великою скалкою» [2]. 

Китайська Республіка була утворена на материковому Китаї в 
1911 р. протягом Сінхайської революції. У 1949 р. після поразки 
комуністичних військ Мао Цзедуна колишнє центральне керівництво 
на чолі з лідером націоналістичної партії Гоміндан Чан Кайші відступило 
на острів, проголосивши створення Китайської Республіки на Тайвані. 
1 березня 1950 р. лідер Гоміндану проголосив себе президентом 
Китайської Республіки на Тайвані та головнокомандуючим збройними 
силами Китаю, сконцентрувавши в своїх руках всю повноту влади на 
острові. Місто Тайбей отримало статус «тимчасової» столиці «Китайської 
Республіки» [3]. Оскільки де-юре і де-факто центральний гомінданівський 
уряд продовжував реалізовувати свою юрисдикцію на частині китайської 
території – о. Тайвань і формально не втрачав політичної влади з 1911 р., 
інтерпретувавши події 1949 р., як збройний заколот, а не як народну 
революцію, що призвела до зміни форми державного правління, розпочалася 
епоха протистояння двох урядів, розділених Тайванською протокою. 
Кожен із них претендував на всекитайську легітимність і вважав себе 
єдиним законним загальнокитайським урядом. Так виникла ситуація 
«двох Китаїв», яка й на сучасному етапі політичного розвитку має значний 
вплив на реформування механізму зовнішньополітичних регіональних 
взаємовідносин і трансформацію основних вимірів системи безпеки АТР. 
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Ситуація ускладнювалась тим, що СРСР на відміну від США 
одразу визнав уряд КНР (2 жовтня 1949 р.). 14 лютого 1950 р. Радянський 
Союз та Китайська Народна Республіка підписали Договір про дружбу, 
союз та взаємодопомогу [4]. Головною метою договору було «спільно 
перешкодити відродженню японського імперіалізму і повторенню 
агресії з боку Японії або будь-якої іншої держави, яка об’єдналась б з 
Японією в актах агресії» [5]. Хоч договір і мав антияпонську 
спрямованість, він разом із тим, позбавляв тогочасну адміністрацію США 
Г. Трумена – Д. Ачесона підстав для сподівань щодо становлення 
американсько-китайського партнерства. Оскільки стаття 3 договору 
між СРСР та КНР засвідчувала наміри сторін не укладати «будь-якого 
союзу, направленого проти іншої сторони», не брати участі «... у будь-
яких коаліціях, а також у діях чи заходах, направлених проти іншої 
сторони» [6]. 

У свою чергу держдепартамент США розпочав пошук шляхів 
компенсації наслідків «втрати» Китаю. Виходячи з політичної ситуації, 
яка склалася, Сполучені Штати Америки сформували в Східній Азії 
систему союзницьких відносин з державами регіону, яка була підґрунтям 
договору безпеки. 27 липня 1950 р. президент США Г. Трумен виступив 
з програмою щодо тайванського питання: «Рішення про майбутній 
статус Формози, – зазначив він, – повинно бути прийняте після 
відновлення безпеки на Тихому океані, підписання мирного договору 
з Японією чи обговорення цього питання Об’єднаними Націями» [7]. 
На Сан-Франциській конференції, скликаній у вересні 1951 р. для 
підписання мирного договору з Японією, Сполучені Штати Америки 
домоглися такої редакції пункту по Тайваню, яка лише зафіксувала 
відмову Японії «від усіх прав, правооснов та претензій на Тайвань і 
Пенхуледао», залишивши відкритим питання щодо приналежності цих 
територій [8]. Подібне положення було збережено і в японо-тайванському 
мирному договорі, підписаному в квітні 1952 року [9]. Тайвань став 
розглядатись в американському стратегічному плануванні як важливий 
компонент зовнішнього периметру американської оборони, опорний пункт 
системи «стримування» КНР й стримування комунізму взагалі. Це знайшло 
відображення в підписанні 2 грудня 1954 р. «Договору про взаємну 
оборону» між США та тайванською адміністрацією. Внаслідок цих подій, 
тайванське питання перетворилося з внутрішньокитайської справи в 
міжнародну проблему [10]. 

Юридична структуризація відносин США – Тайвань забезпечила 
можливість представлення тайванським урядом всього Китаю в Організації 
Об’єднаних Націй до 1971 р. Хоча проблема представництва КНР в 
ООН ініціювалась радянською дипломатією ще на початку 1950-х рр. 
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Так, на V сесії Генеральної Асамблеї ООН представником Індії Бенегаль 
Н. Рау була представлена резолюція, в якій зазначалось: «Центральний 
уряд Китайської Народної Республіки є єдиним функціонуючим в Китаї 
урядом, який фактично має владу над територією країни і тому має право 
представляти Китай в ООН» [11]. У підтримку пропозиції Індії виступала 
радянська делегація, яка запропонувала: «Вважати неможливим участь 
у Генеральній Асамблеї та органах Організації Об’єднаних Націй 
представника гомінданівської групи, оскільки він не є представником 
Китаю» [12]. Проте американська делегація в ООН домоглася відхилення 
пропозицій Радянського Союзу та Індії. Окрім цього, делегація США 
20 січня 1951 р. внесла на обговорення Генеральної Асамблеї ООН 
проект резолюції щодо проголошення КНР агресором [13]. Резолюція, 
яка проголошувала КНР агресором, була прийнята Генеральною Асамблеєю 
1 лютого 1951 р. У ній констатувалось: «Центральний народний уряд 
Китайської Народної Республіки надає безпосередню допомогу й сприяє 
стороні, яка вже розпочала агресію в Кореї, і здійснює військові дії 
проти збройних сил Організації Об’єднаних Націй, які там знаходяться, 
цим самим саме вчиняє агресію в Кореї» [14]. 

З припиненням корейської війни завершився певний період у 
взаємовідносинах в трикутнику Пекін – Вашингтон – Тайбей. Змінились 
і акценти у взаємовідносинах Пекіна та Тайбею, оскільки питання 
ставилось не про «контрнаступ Тайваню на материк», а навпаки, 
про звільнення Тайваню «материком», тобто Китайською Народною 
Республікою. 

В іншу площину перейшла й боротьба США проти КНР. Вона 
прийняла «позиційний характер», США відмежувались від Китайської 
Народної Республіки військово-політичними блоками, ембарго та 
різноманітними обмеженнями на контакти, які мали економічний та 
політичний характер. 

Модернізація адміністрацією Р. Ніксона – Г. Кіссінджера зовнішньо-
політичного курсу США на початку 70-х рр. ХХ ст. спричинила і корінну 
зміну характеру взаємовідносин між США та КНР. «Пом’якшення» 
відносин між Вашингтоном та Пекіном (спрямоване проти зростання 
глобального детермінуючого впливу СРСР) мало негативні наслідки 
для статусного позиціонування тайванської адміністрації на міжнародній 
арені. В 1972 р. представництво Китаю в ООН перейшло до КНР, при 
цьому США де-юре визнали КНР і формально розірвали дипломатичні 
відносини з КР на Тайвані, в той же час зберігши з нею неофіційні 
дипломатичні відносини і продовживши надання їй військової допомоги 
на основі прийнятого в 1979 р. американським Конгресом «Закону про 
відносини з Тайванем». Після смерті Чан Кайші в 1975 р. ситуація 
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почала ускладнюватись, оскільки всі наступні президенти КР на Тайвані 
започаткували і розвивали процес просування острову в напрямку 
демократизації і суверенізації. 

Початок періоду постбіполярності охарактеризувався підписанням 
президентом США У. Клінтоном 7 вересня 1994 р. документа під 
назвою «Перегляд політики щодо Тайваню». Незначні зміни, які були 
задекларовані цим документом викликали різку критику з боку 
американських законодавців. 28 вересня 1994 р. сенатор Ф. Мурковскі, 
який представляв у сенаті штат Аляска, за підтримки голови сенатського 
комітету з міжнародних відносин Д. Холмса, запропонував на розгляд 
конгресу резолюцію, яка виражала крайнє незадоволення політикою 
адміністрації У. Клінтона. В ній була закладена низка альтернативних 
кроків щодо Тайваню, які відрізнялись суттєвим радикалізмом, і у випадку 
прийняття істотно погіршували б відносини з КНР. Вказувалось, що 
Тайвань є п’ятим за значущістю торговим партнером США, а обсяг 
американської продукції, яку щорічну імпортує острів вдвічі перевищує 
відповідні показники КНР. Сенатор Ф. Мурковскі назвав результати 
президентського Ревю від 7 вересня 1994 р. «неконкретними і 
неадекватними» [15]. Резолюція містила цілий ряд достатньо рішучих 
пропозицій. Найбільш вагомими з яких були: 1. Дозволити візити в 
США президента Тайваню і всіх високопосадовців. 2. Дозволити візити 
на Тайвань високопосадовців США, включаючи міністра оборони і 
держсекретаря. 3. Підтримати присвоєння Тайваню статусу спостерігача 
в ООН як перший крок на шляху наступного незалежного представництва. 
4. Відмовитись від зобов’язань зниження «якості і кількості» озброєнь, 
які поставляються на Тайвань, зафіксованих у спільному американсько-
китайському комюніке від 17 серпня 1982 р. і надалі керуватися в своїх 
рішеннях виключно оборонними потребами острову. 5. Запровадити 
щорічну доповідь держсекретаря комітетам з міжнародних справ сенату і 
палати представників, присвячену економічним, політичним, культурним і 
військовим відносинам між США і Тайванем. Зробити більш жорсткою 
критику загроз з боку КНР щодо насильницького приєднання острову [16]. 
5 жовтня 1994 р. резолюція була прийнята сенатом. 

Необхідно відзначити, що більшість ініціатив, викладених у документі, 
були явно нездійсненні і вступали в різке протиріччя з традиційною 
політикою США щодо Тайваню, яка залишалась незмінною протягом 
більш ніж 20 років. Перші три положення документа фактично означали 
початок курсу на підтримку незалежності Тайваню і могли викликати 
різке загострення відносин з КНР (навіть до розриву дипвідносин) та 
небезпеку військової конфронтації в Тайванській протоці. Така радикальна 
і ризикована зміна курсу для адміністрації У. Клінтона, яка прагнула 
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стабілізувати свої відносини з Пекіном, була безумовно неприйнятною. 
Проте, резолюція не мала на меті реально змінити курс, а була 
покликана морально підтримати союзний США Тайвань і підштовхнути 
адміністрацію до подальшого зміцнення зв’язків з островом. 

Одним із визначальних факторів впливу на визначення векторів 
політики США стосовно тайванської проблеми стала перемога 8 листопада 
1994 р. республіканської партії на виборах до конгресу. До представників 
республіканців перейшов контроль над основними комітетами обох 
палат. Напередодні президентських виборів 1996 р. республіканці не 
могли не використати таке вразливе місце адміністрації У. Клінтона, 
як її тайванська політика. 

9 травня 1995 р. конгрес фактично одноголосно прийняв спільну 
резолюцію щодо візиту президента Тайваню Лі Денхуея до США. 
Представляючи резолюцію на розгляд сенату, Ф. Мурковскі підкреслив: 
«На відміну від КНР, відносини з якою обтяжені чисельними проблемами, 
Тайвань є зразком втілення всіх зовнішньополітичних цілей, декларованих 
США: успіхів у розвитку демократії, тісному економічному співробітництву 
з США, виконання зобов’язань союзника США в регіоні» [17]. В 
документі також відзначалось: «Відносини між КНР і Тайванем значно 
покращились порівняно з 1979 р, що є чітким сигналом для США – 
якщо сама КНР веде активний діалог з Тайванем, то з яких причин від 
нього повинні утримуватись США» [18]. 

Подальший розвиток подій засвідчив, що результати прийняття 
резолюції виявилися більш масштабними, ніж могли передбачити її 
ініціатори. Додатковим дестабілізуючим чинником американсько-
китайських відносин виявилась позиція президента Лі Денхуея щодо 
проблеми возз’єднання з материковим Китаєм. Характеризуючи позицію 
тайванської адміністрації з цього питання, він відзначив: «Китай повинен 
возз’єднатися, але це возз’єднання повинно відбутися в інтересах 
всього китайського народу, на основі демократії, свободи і рівного 
процвітання в руслі світових тенденцій. Китай не може возз’єднатися 
за комуністичного режиму, який довів свою неспроможність, або за 
формулою «одна держава – дві системи» [19]. Основними чинниками, 
від яких узалежнювалась проблема возз’єднання острову з материком, 
були визначені: 1. Возз’єднання за комуністичного режиму або за формулою 
«одна держава – дві системи» не принесе демократії всьому Китаю і 
зробить мрії співвітчизників з материка щодо демократичного життя 
ще більш далекими і недосяжними. 2. Лише возз’єднання за демократичного 
ладу зробить об’єднані сили Тайваню, Гонконгу і континентального 
Китаю додатковим інструментом регіональної стабільності. «Єдиний, 
але закритий і автократичний Китай буде неминуче викликати занепокоєння 
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в сусідніх країнах, порушувати баланс сил в Азії, загрожувати миру і 
стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні», – підкреслив Лі 
Денхуей [20]. 3. Лише комплексна демократична система з налагодженими 
механізмами законності і прозорими політичними процесами посилить 
взаємну довіру між двома сторонами протоки [21]. Змістовне навантаження 
цих висловлювань, яке фактично означало декларування потреби зміни 
політичної системи КНР, надання американським конгресом візи 
президенту Тайваню Лі Денхуею, що зробило можливим його візит до 
США в червні 1995 р., наближення президентських виборів на острові і 
достатньо радикальні заяви американських парламентарів викликали 
вкрай негативну реакцію з боку КНР. Офіційний Пекін відповів 
призупиненням двосторонніх контактів з Тайбеєм. Також були перервані 
переговори КНР з США з військових питань і з питань контролю над 
озброєнням. В червні 1995 р. частини НВАК провели військові навчання 
і запуски ракет у Тайванській протоці. 

Реакцією з боку конгресу США на протести китайської влади став 
«Закон про політику щодо Китаю», прийнятий 20 липня 1995 р. Преамбула 
закону чітко артикулювала основні причини незадоволення американських 
законодавців: «Порушення міжнародних стандартів нерозповсюдження 
зброї масового знищення; продовження широкомасштабних і ґрунтовно 
документованих утисків прав людини; продовження дискримінаційних 
і нечесних торгових практик щодо США» [22]. Закон пропонував 
президенту і адміністрації США посилити тиск на Китай з метою: 
1) звільнення американського журналіста Г. Ву; 2) домогтися дотримання 
режиму нерозповсюдження зброї масового знищення і ракетних технологій 
щодо Ірану і Пакистану; 3) домогтися дотримання прав людини; 
4) приборкати надзвичайну модернізацію і розширення військових 
можливостей Китаю, домогтися від нього більш відкритої військової 
політики, щоб убезпечити сусідніх з КНР держав; 5) домогтися 
припинення військової активності в Південно-Китайському морі, яка 
загрожує сусідам Китаю, і допомогти їм розв’язати протиріччя мирним 
шляхом; 6) домогтися від КНР чіткого виконання торгових угод і 
еквівалентного доступу американських товарів на китайський ринок; 
7) домогтися заборони експорту до США товарів, виготовлених з 
використанням праці ув’язнених; 8) зменшити рівень ескалації відносин 
Китай-Тайвань шляхом встановлення діалогу та інших конструктивних 
засобів довіри [23]. 

Разом із тим, незважаючи на рішучі формулювання закону, настрої 
серед американських законодавців суттєво змінились. Так, протягом 
обговорення в палаті представників голова підкомітету з Східно-Азійських 
і Тихоокеанських відносин Д. Берейтер підкреслив: «Відносини Сполучених 
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Штатів з Китайською Народною Республікою погіршились до тривожного 
рівня. Сучасні американсько-китайські відносини холодні, формальні 
і розвиваються під впливом жорстких суперечок. У цих умовах 
ворожість і образливість з обох сторін може вихлюпнутись через край 
і стати причиною невиправних наслідків. Безумовно, нову холодну 
війну з Китаєм не можна виключати, але можна уникнути. Протягом 
сьогоднішніх дебатів на нас лягає велика відповідальність за 
довгострокові перспективи крихких американсько-китайських відносин. 
Не підлягає сумніву, що непотрібні тертя в американсько-китайських 
відносинах не в інтересах Сполучених Штатів» [24]. Ця заява 
високопоставленого парламентаря фактично засвідчувала, що Закон 
1995 р. був до певної міри результатом компромісу між прихильниками 
«м’якої» і «жорсткої» лінії щодо Китаю. 

Різке збурення незадоволення в США викликали масштабні навчання 
НВАК у березні 1996 р. 19 березня 1996 р. спікер палати представників 
республіканець Б. Джиллман виніс на розгляд конгресу спільну 
резолюцію № 148, яка засуджувала дії Китаю. В преамбулі резолюції 
підкреслювалось: «Навчання, спрямовані на залякування тайванських 
виборців напередодні президентських виборів, а ракетні пуски біля 
Тайваню і перешкоджання роботі міжнародних морських і авіаційних 
шляхів загрожують як Тайваню, так і політичним, військовим, комерційним 
інтересам Сполучених Штатів та їх союзників» [25]. У резолюції 
відзначалось: «Перед обличчям подібної загрози Тайвань має право 
на самооборону від військової агресії, в тому числі і через розробку 
системи протиракетної оборони» [26]. 

Необхідно відзначити, що в цілому текст резолюції був витриманий 
у достатньо поміркованих тонах і був зваженим і конструктивним 
посланням офіційному Пекіну. Єдиним пунктом, який викликав 
розбіжності між Конгресом і держдепартаментом був сьомий параграф, 
в якому підкреслювалось: «Сполучені Штати у відповідності до «Закону 
про відносини з Тайванем», конституційним процесом Сполучених 
Штатів і тісною дружбою з демократичним урядом і народом Тайваню 
повинні допомогти захиститися від вторгнення, ракетних атак або 
блокади з боку КНР» [27]. 21 березня 1996 р. у Сенаті відбулося 
обговорення власної резолюції, яка давала оцінку березневим навчанням 
НВАК. Основними положеннями резолюції були: 1. Проведення ракетних 
пусків і військових навчань у Тайванській протоці є загрозою безпеці 
і стабільності Тайваню, а також суперечить духу трьох спільних 
американсько-китайських комюніке. 2. Конгрес США застерігає уряд 
КНР від продовження подібних дій щодо Тайваню і рекомендує розпочати 
діалог з його урядом на вищому рівні з метою розв’язання суперечностей 
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і проблеми майбутнього Тайваню. 3. Президент повинен у відповідності 
до «Закону про відносини з Тайванем» 1979 р. негайно провести 
консультації з Конгресом щодо адекватної відповіді Сполучених Штатів 
на пуски і навчання і ступінь загрози, яку вони мають для безпеки і 
стабільності Тайваню. 4. Президент повинен у відповідності до «Закону 
про відносини з Тайванем» переглянути зміст і обсяги оборонних статей 
і послуг, які можуть бути необхідними для підтримання здатності 
Тайваню до самооборони в умовах зростання військової загрози. 5. Уряд 
Тайваню повинен зберігати свою прихильність мирному розв’язанню 
своїх майбутніх відносин з КНР на основі взаємоприйнятних рішень 
[28]. Подальший текст резолюції містив підтвердження прихильності 
США своїм зобов’язанням перед КНР і Тайванем, закріплених у трьох 
спільних комюніке і «Законі про відносини з Тайванем» [29]. За 
тональністю та змістом резолюція Сенату була більш поміркованою, 
ніж проект, запропонований Конгресом, і за змістом була закликом про 
повернення американсько-китайсько-тайванських відносин до політико-
юридичних засад раніше досягнутих домовленостей. Небезпека 
дестабілізації ситуації у регіоні як китайськими, так і американськими 
«експериментами» у сфері тайванської політики, зумовила фактично 
одностайний виступ сенаторів проти будь-яких кроків, які сприятимуть 
загостренню ескалації у Тайванській протоці. 

Свідченням надзвичайної гостроти кризи 1996 р. стало звернення 
Ради Європи до керівництва КНР із закликом припинити будь-які 
військові дії щодо Тайваню [30], а також заява МЗС Російської 
Федерації від 12 березня 1996 р., в якій зазначалось, що позиція Росії 
з тайванського питання залишається незмінною: Тайвань є невід’ємною 
частиною КНР. Але у заяві було підкреслено, що РФ виступає за мирне 
врегулювання Тайванської кризи 1996 р. Головним методом ліквідації 
ескалації напруженості між островом та материком, констатувалось у 
заяві зовнішньополітичного відомства РФ, повинен бути «серйозний, 
конструктивний діалог» [31]. 

Отже, криза 1996 р., спричинена запланованими на 25 березня 
першими в історії Тайваню прямими президентськими виборами, 
засвідчила, по-перше, що Тайвань залишається важливим елементом 
конструкції міждержавних відносин в АТР; по-друге, керівництво КНР 
у свої діях притримується принципу розумної достатності, оскільки 
пряме застосування військової сили проти Тайваню призвело б до 
призупинення військово-політичного співробітництва між Вашингтоном 
й Пекіном, викликало б дестабілізацію в регіоні, враховуючи договірні 
відносини острова з США та розширення японо-американського договору 
безпеки в 1996-1997 роках, а також позицію й інших країн АТР; по-
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третє, для тайванської адміністрації важливим було отримати сигнали 
щодо продовження Вашингтоном курсу на збереження Тайваню у фокусі 
американських інтересів в АТР; по-четверте, динаміка зовнішньополітичних 
відносин засвідчила, що характер взаємодії центрів сили регіону як 
основних складових системи безпеки визначається, насамперед, силовими 
параметрами держав. 

Проте «потепління» в американсько-китайських відносинах, яке 
пов’язувалось з візитами лідера КНР Цзян Цземіня (1997 р.) до США 
і президента США У. Клінтона до КНР (1998 р.) не визначило чітку 
систему координат взаємовідносин Вашингтон – Пекін – Тайбей щодо 
забезпечення безпеки Тайваню. Масштаби і приховані політичні причини 
спричинили актуалізацію питання щодо дійсних можливостей і намірів 
Пекіна щодо Тайваню. Американські парламентарі включили до закону 
про військовий бюджет на 1997 р. пункт 1305, який зобов’язав Пентагон 
підготувати конгресу доповідь «Добірні військові можливості Китайської 
Народної Республіки». Розсекречена версія документа була опублікована 
2 квітня 1997 р. Зміст доповіді дав прихильникам стримування Китаю 
в Конгресі привід для привертання загальної уваги до модернізації 
збройних сил КНР і стратегічних цілей КНР на міжнародній арені. 

Ознайомлення з доповіддю дозволило голові комітету з національної 
безпеки палати представників С. Флойду зробити висновок: «Китайські 
лідери вважають нас ворогом, головною перешкодою їх пануванню в 
Східній Азії. Ця доповідь, хай навіть і в обережних виразах, свідчить 
про це. Вона також засвідчує, що китайці розуміють необхідність 
компенсувати ті військові переваги, якими на даний момент володіють 
Сполучені Штати. Китай виніс урок з поразки СРСР у холодній війні, 
зрозумівши, що суперництво з Америкою вимагає терпіння і сили 
протягом тривалого періоду. Стратегічні проблеми, які створюються 
швидким розвитком і ефективним озброєнням Китаю, можуть стати 
для нас більш тяжким випробуванням, ніж був Радянський Союз» [32]. 

Разом із тим аналіз тексту доповіді засвідчує, що висновки зроблені 
С. Флойдом були значно радикальніші, ніж сам документ. Так, у 
преамбулі доповіді «Китайська військова стратегія і оперативні концепції» 
відзначалось: «Довгострокова мета Китаю – стати однією з великих 
світових держав. Його лідери розглядають першу половину ХХІ століття 
як час, коли Китай досягне положення провідної економічної і політичної 
сили в Східній Азії. Виступи і дії китайської сторони підтверджують 
теорію щодо віддання Китаєм пріоритету економічному зростанню і 
модернізації, а не військовій силі» [33]. Аналітичні дані однієї з 
авторитетних науково-дослідних організацій США RAND Corporation 
засвідчують, що в другій половині 90-х рр. ХХ ст. збройні сили КНР 
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залишались оснащеними «старіючим, зношеним і неадекватним 
озброєнням» [34]. 

Виходячи з визначення стабільності як відносно плавного, 
рівномірного і передбачуваного типу руху системи міждержавних 
відносин, за якого система може існувати, відновлюватись і змінюватись, 
не втрачаючи при цьому своїх базових характеристик, необхідно 
визнати, що текст доповіді засвідчує, що військова модернізація КНР 
не загрожує регіональній стабільності. 

Ця точка зору була ще раз підтверджена в палаті представників під 
час слухань із затвердження військового бюджету на 1998 р. Виступаючий 
перед членами комітету з асигнувань з щорічною доповіддю 
головнокомандуючий тихоокеанськими силами США, адмірал Дж. Прюер 
доводив: «Вони (КНР – авт.) модернізують свої сили, але їм доведеться 
пройти довгий шлях, перед тим як створити сучасну армію. Їх ракети, 
правда, проходять по іншій категорії. Дякуючи їх успіхам у цій сфері, 
вони можуть загрожувати Тайваню. Так що це окрема проблема» [35]. 
Щодо тайванської проблеми, то Дж. Прюер відзначив: «Ситуація в 
порівнянні з попереднім роком покращилась, хоча ми не виключаємо 
відновлення непорозумінь між Тайванем і Китаєм. В наших спільних 
інтересах не загострювати китайсько-тайванську кризу. Це така ж частина 
нашої стратегії, як і відданість нашим демократичним принципам» [36]. 

Разом із тим стурбованість активним реформуванням збройних сил 
КНР знайшла своє відображення під час дебатів у конгресі, присвячених 
витратам на національну безпеку. Так, каліфорнійський конгресмен 
С. Хантер заявив: «Китай приміряє на себе черевики наддержави, залишені 
Радянським Союзом, і я вважаю, що його наміри щодо Сполучених 
Штатів найкраще всього представлені закупівлею в Росії ракетних 
крейсерів. Китай стає надзвичайно агресивним» [37]. 

Факторами, які сприяли посиленню підозрілості законодавців щодо 
Китаю, стали гучні скандали, пов’язані з передачею американськими 
кампаніями КНР ракетних технологій і так званою «справою Джона 
Чунга», звинуваченого в передачі значних сум із фондів, підконтрольних 
командуванню збройних сил Китаю, на виборчу кампанію президента 
У. Клінтона. Обидва скандали кидали тінь на адміністрацію і створювали 
сприятливу атмосферу для подальшого коректування «китайської» політики 
США республіканською більшістю Конгресу. 

З 25 червня по 3 липня 1998 р. відбувся візит президента 
У. Клінтона до Китаю. В комюніке, яке підводило підсумок візиту, 
позиція США щодо тайванської проблеми була сформульована у вигляді 
«трьох ні»: відмова США від підтримки незалежності Тайваню, принципу 
«двох Китаїв» та участі Тайваню в міжнародних організаціях, членство 
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в яких передбачає державний статус [38]. Таке позиціонування США 
щодо Тайваню викликало різку критику з боку провідних діячів 
республіканської партії. Техаський конгресмен республіканець Т. ДеЛей 
заявив у своєму виступі в палаті представників 20 липня 1998 р.: «На 
жаль, президент У. Клінтон пішов далі політики «трьох ні», теоретично 
виключивши можливість самовизначення Тайваню. Наполегливі спроби 
адміністрації зробити вигляд, що президент лише повторив традиційні 
положення американської політики, просто невірні. Жоден президент 
ніколи не вживав слів, які використав У. Клінтон» [39]. 

Зважаючи на те, що аргументація супротивників політики «трьох 
ні» була досить розпливчатою і мала скоріш емоційний, ніж юридичний 
характер, резолюція прийнята конгресом щодо виступу президента, 
стала компромісним документом. Текст сенатської резолюції № 107 
«Підтвердження американських зобов’язань перед Тайванем» не містив 
жодних нових положень щодо міжнародного статусу острову і фактично 
повторював американські зобов’язання, закріплені в «Законі про відносини 
з Тайванем» і трьох американських комюніке 1972, 1979, 1982 рр., у 
яких вони визнали існування «одного Китаю», а також висловили 
побажання вирішити проблему Тайваню шляхом переговорів між Пекіном 
та Тайбеєм. Отже, метою більшості американських парламентарів, які 
підтримали резолюцію, була демонстрація своєї підтримки Тайваню, 
занепокоєному заявою У. Клінтона, але не перегляд існуючих міжнародних 
зобов’язань на користь острову. 

Разом із тим у наступному 1999 р. питання безпеки Тайваню знову 
було піднято в конгресі у зв’язку з обговоренням проекту «Закону про 
посилення безпеки Тайваню». Законопроект був представлений на 
розгляд палати представників 18 травня 1999 р. групою конгресменів, 
очолюваної лідером республіканців в палаті представників Т. ДеЛеєм. 
Обґрунтовуючи необхідність розширення військового співробітництва 
США і Тайваню, конгресмен Т. ДеЛей посилався на необхідність 
попередження повторних криз у Тайванській протоці. Значний прогрес 
Китаю в розвитку ракетних озброєнь і слабкість політичної лінії 
зумовлюють надзвичайну піддатливість адміністрації У. Клінтона до 
тиску з боку КНР [40]. 

Ключовими положеннями закону стали: 
1. Другий параграф секції 2, який визнавав, що з моменту розриву 

офіційних міждержавних відносин з Тайванем, політика США щодо 
кінцевого статусу Тайваню полягала виключно в тому, що статус острову 
повинен бути визначений мирними засобами і на основі волевиявлення 
населення острову. Ця заява стала прямим викликом позиції президента, 
повністю дезавуювавши задекларовану ним політику «трьох ні» [41]. 
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2. Параграф 5 секції 2, відзначає, що уряд Тайваню більше не 
претендує на роль уряду Китаю, що є опосередкованим показником 
ослаблення зв’язків об’єднуючих Тайвань і Китай і могло б бути 
використано як аргумент на користь самовизначення острову [42]. 

3. Параграф 11 секції 2 стверджував, що положення «Закону про 
відносини з Тайванем» мають більшу юридичну силу, ніж положення 
будь-якого з трьох спільних американсько-китайських комюніке [43]. 
Визнання цього означало фундаментальне зміщення пріоритетів 
американської політики в бік Тайваню, оскільки закон, складений 
свого часу конгресом з метою максимально амортизувати острову втрату 
державного статусу, не містив жодних зобов’язань щодо дотримання 
політики «одного Китаю» і формально не виключав можливості 
проголошення островом незалежності. 

4. Пункт А секції 5 визнавав, що обсяг і зміст поставок американських 
озброєнь на Тайвань повинні визначатися виключно оборонними 
потребами острову і не повинні обмежуватись положеннями американсько-
китайського комюніке 1982 р., оскільки це суперечить положенням 
Закону про відносини з Тайванем» [44]. Це в сукупності з пунктом 4 
першого параграфу фактично означало відмову від американських 
зобов’язань щодо обмеження військової допомоги Тайваню. 

Окрім цього документ значно розширював межі американсько-
тайванського військового співробітництва. Були дозволені обміни вищими 
офіцерами, до генералів включно. Закон зобов’язував міністра оборони 
в шестимісячний термін встановити лінію прямого зв’язку між 
Тихоокеанським командуванням США і військовим командуванням 
Тайваню. Президент США отримував повноваження на поставку Тайваню 
компонентів системи протиракетної оборони театру військових дій і низки 
інших систем протиповітряної оборони, а також даних американських 
супутників раннього повідомлення. Закон, зобов’язував президента 
направляти до конгресу щорічну доповідь, яка висвітлюватиме запити 
тайванської сторони в сфері озброєння і рішення у відповідь адміністрації 
з детальною аргументацією кожної відмови [45] 

Таким чином, «Закон про посилення безпеки Тайваню» став суттєвою 
спробою законодавчої влади змінити американську політику щодо Китаю 
з часів прийняття «Закону про відносини з Тайванем». Ряд положень 
закону фактично денонсував більшість домовленостей, закріплених в 
трьох спільних американсько-китайських комюніке. Фактично закон 
ознаменував закінчення 20-літнього періоду «невизначеності» у відносинах 
США з Тайванем і КНР та спрямовував Сполучені Штати Америки в 
бік односторонньої підтримки Тайваню. 
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З приходом до влади Дж. Буша-мол. наприкінці січня 2001 р. Білий 
дім різко акцентував свою позицію з тайванського питання. Відповідаючи 
на питання агентства «Associated Press» щодо готовності Вашингтона 
застосувати військову силу для захисту Тайваню, новообраний президент 
заявив: «Китайці повинні зрозуміти, що застосування військової сили 
не виключено» [46]. Окрім того, Дж. Буш-мол. санкціонував значні за 
обсягом поставки озброєнь на Тайвань і прийняв рішення щодо надання 
транзитних віз високопоставленим керівникам Тайваню. 

Нове загострення відносин між Пекіном та Тайбеєм напередодні 
президентських виборів на Тайвані (березень 2000 р.) внесло корективи 
в політику США щодо Тайваню. Й хоча відверті погрози Пекіна 
застосувати силу проти Тайваню викликали різкі протести з боку 
держдепартаменту США, але перемога на виборах кандидата від 
Демократичної прогресивної партії Чень Шуйбяня засвідчила, що 
проблема об’єднання острова з материком може вийти на рівень значного 
міжнародного конфлікту. Враховуючи таку перспективу, держдепартамент 
США в березні 2000 р. констатував, що Пекін у суперечці з Тайбеєм 
займає «дуже конструктивну позицію» [47]. 

Коментуючи результати парламентських виборів на Тайвані, заступник 
прем’єра Держради КНР Цянь Цичень відзначив: «Возз’єднання Тайваню 
з КНР можливе лише за умови підтримання принципу «одного Китаю». 
Тільки після визнання тайванською владою принципу одного Китаю 
можна буде відновити переговори між двома берегами Тайванської 
протоки» [48]. Аналогічна позиція була висловлена і у виступі офіційного 
представника Канцелярії Держради КНР у справах Тайваню Чжан 
Минцина [49]. 

Офіційна ж позиція Тайбею щодо принципів взаємовідносин з 
материковим Китаєм була сформульована в інавгураційній промові 
Чень Шуйбяня. Новообраний президент КР на Тайвані зазначив, що 
основними принципами взаємовідносин КНР та Тайваню є дотримання 
«демократії та паритету» [50]. Саме це, на його думку, забезпечить 
можливість вирішувати питання про «майбутнє «одного Китаю» [51]. 
Чень Шуйбянь підкреслив, що протягом його діяльності на посаді 
президента він не буде проголошувати незалежності, не буде змінювати 
назви держави, не буде наполягати на включенні до конституції 
визначення взаємовідносин двох сторін протоки як «особливих 
міждержавних відносин», і не буде сприяти проведенню референдуму 
з питання незалежності чи об’єднання [52]. Ці напрямки подальшого 
розвитку відносин між островом та материковим Китаєм були задекларовані 
й у новорічному зверненні Чень Шуйбяня 2001 р. 
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Разом із тим різкі висловлювання держдепартаменту США на 
адресу офіційного Пекіна й продовження військової підтримки Тайбею 
багато в чому обумовили еволюцію позиції президента тайванської 
адміністрації Чень Шуйбяня щодо об’єднавчого процесу. Так, 3 серпня 
2002 р. він висловився за проведення референдуму з питання незалежності 
острову від материкового Китаю. Чень Шуйбянь зазначив, що такий 
«плебісцит є невід’ємним правом тайванського народу, яке не відібрати 
і не відмінити». На роздум тайванського президента: «Настав час 
вияснити, яким політичним шляхом рухатися Тайбею в майбутньому 
і це повинен вирішити сам народ» [53]. В той же час Чень Шуйбянь 
підкреслив: «Спочатку необхідно прийняти відповідний закон, який 
зміг би реалізувати право тайваньців на самовизначення» [54]. Реакція 
офіційного Пекіну на заяву президента Тайваню була миттєвою. «У 
світі існує тільки один Китай; материкова частина країни і Тайвань є 
частинами Китаю. Ми не потерпимо розділу суверенітету й територіальної 
цілісності Китаю», – зауважив офіційний представник зовнішньо-
політичного відомства КНР [55]. 

Проте такий варіант розвитку подій навколо тайванського питання 
не буде відповідати інтересам як КНР, так і Тайваню, а також інтересам 
США. Оскільки, з одного боку, Вашингтон не зможе не застосовувати 
якихось активних військово-політичних дій, з іншого – залучення США 
до військових дій у Тайванській протоці призведе до переростання 
цього локального зіткнення в масштабний міжнародний конфлікт, 
головним наслідком якого буде дестабілізація в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні, яка загрожуватиме мирному міжнародному політичному розвитку. 
Окрім того координація позицій КНР та РФ щодо територіальних проблем 
також є активним фактором впливу на характер відносин у геополітичному 
трикутнику США – КНР – РФ [56]. 

Радикалізація позиції США щодо Тайваню зумовила відповідну 
реакцію з боку керівництва КНР. Так, прем’єр КНР Вень Цзябао 
22 листопада 2003 р. напередодні візиту до Вашингтона заявив: «Китай 
заплатить будь-яку ціну, щоб зберегти цілісність країни» [523, с. 3]. З 
боку ж адміністрації Дж. Буша-мол. підтримка прагнень тайванського 
уряду щодо самовизначення в умовах загострення відносин США-
КНР стала більш поміркованою. В грудні 2003 р., протягом візиту до 
США Вень Цзябао, президент Дж. Буш-мол. зазначив: «Дії Тайваню 
свідчать про його готовність до односторонніх дій, які можуть порушити 
статус-кво в протоці. Ми проти такого сценарію» [57]. В цілому ж 
основним результатом президентства Дж. Буша-мол. стало те, що сторони 
змогли поступово знизити взаємне конфронтаційне загострення, замінивши 
його поміркованим просуванням по зустрічним напрямам. Аналіз 
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змісту взаємовідносин США – КНР – Тайвань на початку ХХІ ст. у 
контексті регіональної безпеки дозволив Г. Кіссінджеру зробити висновок: 
«Якщо б Тайвань домігся формального визнання Америкою свого 
суверенного статусу, до чого надзвичайно прагнуть певні його представники 
і прихильники, це означало б ризик військової конфронтації і гарантувало 
б політичну кризу, здатну розколоти Азію і перетворити тайванську 
проблему з регіональної в глобальну» [58]. На думку першого віце-
президента та директора міжнародної програми безпеки Центра вивчення 
стратегії та міжнародних відносин (США) К. Кембелла та головного 
консультанта з питань Азії Центра вивчення стратегії та міжнародних 
відносин (США) Д. Мітчелла політика Вашингтона щодо тайванської 
проблеми повинна мати характер «обачливого планування і збереження 
активної військової присутності в регіоні» [59]. Пояснюється це тим, 
що на сьогодні Тайвань стійко увійшов до орбіти стратегічної політики 
США в АТР. Виходячи з ролі острову в регіональній стратегічній 
структурі, яка визначається насамперед його надзвичайно вигідним 
географічним положенням (займаючи домінуючі позиції на морських 
шляхах, Тайвань контролює підступи до Китаю зі сходу, до Японії – з 
південного-заходу і до Філіппін – з півночі), і спираючись на «Закон 
про відносини з Тайванем» 1979 р., США продовжують заходи щодо 
зміцнення військового потенціалу тайванської адміністрації, розширюють 
торгово-економічне співробітництво, яке сприяє зростанню економіки 
Тайваню. 

У березні 2005 р. Всекитайське зібрання народних представників 
КНР офіційно прийняло закон «Про попередження розколу держави», 
який обстоює політику мирного об’єднання країни на основі принципу 
«одного Китаю». Одночасно закон легалізував використання Пекіном 
силових методів захисту держави у випадку, якщо всі можливості 
щодо мирного об’єднання будуть вичерпані, і факт набуття Тайванем 
незалежності стане реальним. Американський синолог (коледж Колбі, 
м. Уотервілл) Ч. Сушень, характеризуючи стратегію Пекіна щодо 
возз’єднання з Тайванем, стверджує, що з точки зору КНР можливими 
є три варіанти подальшого розвитку подій: 1. Мирний наступ Пекіна 
закінчиться вдало і КНР отримає позитивну відповідь з Тайбею щодо 
нормалізації і поліпшення двосторонніх відносин та спрямування їх в 
необхідне русло. Після цього обидві сторони перейдуть до політичних 
переговорів і спробують припинити ворожнечу один з одним. 2. Мирний 
наступ зазнає поразки і Тайвань буде продовжувати домагатися 
незалежності. Це спровокує Пекін на військовий примус і може призвести 
до війни. 3. Тайбей позитивно відреагує на мирний наступ Пекіна і 
погодиться на переговори. Проте, вони не призведуть до прийняття 
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умов КНР щодо національного возз’єднання і Тайвань буде ще сильніше 
домагатися міжнародного визнання і незалежності. Розвиток подій за 
таким сценарієм може призвести до подальшої зміни один одним 
періодів миру і військового примусу [60]. З точки зору ж Тайваню, на 
думку викладача відділення проблем національної безпеки Військо-
морського коледжу (м. Монтеррей, США) Д. Роя, можливими є чотири 
підходи до розв’язання проблеми власної безпеки: 1) дипломатичний 
спосіб, який ґрунтується на згоді «не застосовувати силу і не оголошувати 
незалежність»; 2) угода щодо возз’єднання на найбільш сприятливих для 
Тайбею умовах; 3) рішучий крок Тайваню до утворення незалежної 
держави; 4) зусилля щодо підтримання і стабілізації статус-кво, що в 
цілому є найбільш обнадійливим [61]. 

Наразі тайванська конфліктна проблема займає перше місце в ієрархії 
основних ризиків, які містяться в зовнішньополітичній діяльності 
китайського керівництва, які можуть стати загрозою або викликом КНР 
в близькотерміновій перспективі. Вірогідність цієї тези, на нашу думку, 
є очевидною, якщо проаналізувати нові моменти, які загострюють 
проблему Тайваню за часів китайського керівництва четвертого покоління, 
що прийшло до влади в 2003-2004 рр. До них відносяться: 

1. Посилення взаємозалежності Китаю і світової економіки. КНР 
впливає на світові ринки, але і ситуація на світових ринках (наприклад, 
нафти, капіталу, товарів китайського експорту) впливає на китайську 
економіку. В цих умовах розв’язання тайванської проблеми військовим 
шляхом або використання сили у випадку проголошення Тайванем 
незалежності несе ризики, якщо не прямого збройного конфлікту між 
КНР та США, то напевне тяжких економічних санкцій проти Китаю. 

2. Усвідомлення тайванськими лідерами того, що час працює на 
Пекін: зростаюча економічна інтеграція Китаю і Тайваню зменшує 
історичні шанси Тайбею на незалежність. При цьому, все більш 
популярною (хоча, поки ще не домінуючою) стає ідея, що економічна 
взаємозалежність світової економіки і Китаю, не дозволить Заходу 
піти на наджорсткі санкції у випадку військових дій з його боку. 

3. Поява зовнішнього фактору, здатного підштовхнути сепаратистські 
устремління Тайваню – Пекінська Олімпіада-2008 р., якій Пекін надає 
вагомого політичного значення щодо відкриття китайської держави 
світові. У випадку радикальних дій Тайбею зі статусного оформлення 
незалежності Пекін може не піти на застосування сили, внаслідок 
можливого бойкоту олімпіади. 

4. Нарощування Китаєм свого військового потенціалу: передбачається, 
що до 2010-2015 рр. буде досягнута військова перевага над Тайванем, 
достатня для розв’язання його проблеми за опори на власний «потенціал 
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агресивності». Разом із тим як стверджує відомий американський експерт-
міжнародник Зб. Бжезинський: «Будь-який військовий сценарій, здатний 
перерости в зіткнення зі Сполученими Штатами, означав би для Китаю 
катастрофу. При бажанні Сполучні Штати могли б встановити блокаду 
навколо Китаю, повністю паралізувавши тим самим його зовнішню 
торгівлю і поставки нафти до країни» [62]. 

Хоча теза щодо необхідності розв’язання задачі возз’єднання 
Батьківщини займає одне з центральних місць у державній ідеології 
КНР. У зв’язку із цим вироблення Пекіном лінії поведінки щодо Тайваню 
прямо пов’язане з проблемою стабільності і політичного майбутнього, 
існуючого в КНР режиму. Оскільки «остаточна» втрата Тайваню 
як мінімум означатиме катастрофічний підрив авторитету діючого 
керівництва держави, а як максимум може призвести до кризи всієї 
політичної системи КНР. Актуальність завдання возз’єднання з Тайваню 
з материком відображена в заявах китайського керівництва на XVI з’їзді 
КПК (листопад 2002 р.), в яких зазначається: «розв’язання тайванської 
проблеми не може затягуватися до безкінечності» і «не давати обіцянок 
відмовитися від застосування військової сили» [63]. В доповіді лідера 
КНР Ху Цзіньтао на XVII з’їзді КПК підкреслювалось: «Ми готові з 
найбільшою відвертістю докладати максимум зусиль до мирного 
об’єднання берегів і нікому не дозволимо під будь-яким приводом і в 
будь-яких формах відколювати Тайвань від Китаю» [64]. Відповідно 
до цього військову модернізацію КНР можна розглядати як підготовку 
до дій у Тайванській протоці, включаючи і військові сценарії за участі 
США. Саме це визначає, що фактично як китайська, так і тайванська 
сторони, знаходяться в стані гонки озброєнь регіонального масштабу. 
Так, Пекіном у Нанкінському військовому окрузі створено ракетне 
угруповання, яке нараховує 650-730 мобільних ракет «Дунфен-11» і 
«Дунфен-15» із звичайними (неядерними) боєголовками [65]. 

Зі свого боку, основним напрямком модернізації збройних сил 
Тайваню є нейтралізація бойового потенціалу військового угруповання 
НВАК, яке їм протистоїть. Згідно з доповіддю Стокгольмського 
міжнародного інституту миру в 1998 р. Тайвань займав 1-е місце в 
світі за обсягом імпорту озброєння і боєприпасів. Загальні витрати 
Тайваню на закупівлю зброї в 1994-1998 рр. становили 13,311 млрд 
доларів США [66]. У другій половині 90-х рр. ХХ ст. Військовий інститут 
технології і науки Тайваню розробив національний план протиракетної 
оборони, який є складовою частиною американсько-японської системи 
протиповітряної оборони [67]. 

На сучасному етапі основним принципом військової доктрини 
Тайваню є: «Ефективне стримування і міцна оборона», – зазначив 
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міністр оборони тайванської адміністрації У. Шивень [68]. Відображенням 
цієї стратегії стало поступове скорочення збройних сил Тайваню і серія 
військових реформ, спрямованих на підвищення оборонного потенціалу 
острова. 

Наприкінці червня 2000 р. загальна кількість збройних сил Тайваню 
зменшилася з 450 тис. до 380 тис. чоловік: 190 тис. – сухопутні війська, 
50 тис. – військово-морські сили, 50 тис. – військово-повітряні сили, 
90 тис. – об’єднанні служби тилу, командування резерву збройних сил, 
загони берегової охорони та військова міліція. Відповідно скоротилась 
і частка бюджетних оборонних витрат – з 35 % у 1990 р. до 24,5 % у 
1995 р. і близько 17 % у 2001 р. [69]. 

У «Доповіді про національну оборону» за 2000 р. У. Шивень 
констатував: «Люди повинні розуміти завдання національної оброни, 
підтримувати її й брати участь у ній, тоді ми зможемо досягти 
поставленої мети – тотальної оборони» [70]. На його думку, таким 
чином буде створено певні переваги Тайваню в забезпеченні національної 
безпеки: «Супротивник буде краще знати силу і стратегічні завдання 
Китайської Республіки, а це зменшить ймовірність конфліктів, 
породжених різного роду непорозуміннями» [71]. Однією із складових 
військової стратегії КР на Тайвані на сьогодні є відновлення ракетної 
програми, яка була призупинена в 1980-х рр. під тиском США. За даними 
російських фахівців Б. Н. Кузика та М.Л. Титаренко вона передбачає 
створення крилатої ракети з дальністю польоту до 900 км, що є загрозою 
для великих міст південно-східного узбережжя Китаю [72]. У 2007 р. 
офіційний Пекін жорстко засудив наміри США щодо продажу Тайваню 
12 протичовнових патрульних літаків «Р-3С» і трьох комплектів 
запасних частин до них, а також 144 зенітних ракет SM-2 Block IIIA. 
У заяві представника МЗС КНР Цзян Юй було підкреслено: «Продаж 
США передового озброєння Тайваню є суттєвим порушенням трьох 
спільних комюніке, зокрема, зобов’язань наданих китайській стороні 
в спільному комюніке від 17 серпня 1982 р., брутальним втручанням 
у внутрішні справи Китаю» [73]. Проте лідер Тайваню Чень Шуйбянь 
напередодні запланованих на 22 березня 2008 р. виборів президента 
тайванської адміністрації оголосив, що в поточному році уряд острову 
виділить на військові потреби 11,27 млрд доларів США, що становить 
3 % від ВВП, в 2007 р. цей показник становив – 2,85 %, а 2006 р. – 2,6 % 
[74]. Відповіддю на це стала заява представника Національного народного 
конгресу КНР Цзян Еньчжу, в якій відзначалось, що якщо влада Тайваню 
буде уперто наполягати на своєму прагненні домогтися незалежності, 
«вони заплатять за це тяжку ціну» [75]. Порівняльний аналіз оборонних 
потенціалів КНР та Тайваню на початку ХХІ ст. дозволив американським 
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експертам зробити висновок, що військовий баланс сил у зоні Тайванської 
протоки поступово змінюється на користь КНР [544]. У 2008 р. збільшення 
оборонного бюджету КНР заплановано на 17,6 % порівняно з 2007 р., 
що в загальному обсязі становить – 57,2 млрд доларів [76]. Відповідаючи 
на Доповідь Міністерства оборони США щодо невиправданого і 
небезпечного для стабільності в регіоні зростання військових витрат 
КНР, офіційний представник МЗС Китаю Лю Цзяньчао відзначив: «Китай 
є миролюбною державою, яка дотримується мирного розвитку і проводить 
суто оборонну політику. При цьому Китай як суверенна держава цілком 
природно здійснює оборонне будівництво на користь захисту державної 
безпеки і відстоювання територіальної цілісності» [77]. Представник 
китайського МЗС підкреслив, що Тайвань є невід’ємною частиною 
території Китаю і виступає категорично проти будь-яких спроб «відколоти 
Тайвань від Китаю» [78]. Проте можливість виникнення збройного 
конфлікту узалежнюється не від конкретного співвідношення військових 
потенціалів сторін, а від динаміки внутрішньополітичного процесу як 
у КНР, так і на Тайвані, та характеру еволюції їх відносин з США, а 
також від оцінки сторонами можливих наслідків військової конфронтації 
у внутрішньополітичному та зовнішньополітичному аспектах. Опти-
мальним варіантом зовнішньополітичної стратегії КНР щодо Тайваню, 
на думку Зб. Бжезинського є «економно витрачати свої сили, створюючи 
умови для подальшого економічного зростання, терпляче працюючи 
над зміцненням економічної залежності Тайваню від материка і обережно 
культивувати зростання особливої азійської самосвідомості, пестуючи 
економічну спільноту азійських країн, до якої з часом вдалося б заманити 
і Японію» [79]. 

Чергова ескалація відносин у трикутнику Пекін – Вашингтон – 
Тайбей відбулася навесні 2008 р., що було пов’язано із запланованими 
на 22 березня 2008 р. виборами президента Тайваню і одночасним 
проведенням референдуму щодо представництва острова в ООН. 
Засудивши проведення плебісциту, як «спробу оголосити незалежність 
Тайваню, який перебуває під суверенітетом Китайської Народної 
Республіки», Конгрес США прийняв резолюцію з підтримки проведення 
«демократичних виборів на Тайвані» [80]. До берегів Тайваню були 
направлені два авіаносця США, які, за словами представника Пентагону, 
«будуть розташовані не так близько до острову, щоб провокувати 
материковий Китай, але на достатній відстані для того, щоб відреагувати 
на будь-яку провокацію в Тайванській протоці» [81]. Ці дії США 
викликали різку реакцію з боку КНР. Офіційний представник МЗС КНР 
Цинь Ган, коментуючи позицію Вашингтону, зазначив: «Незважаючи 
на дипломатичні демарші китайської сторони Конгрес США прийняв 
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резолюцію щодо так званої підтримки демократичних виборів на 
Тайвані, в зв’язку із чим Китай заявляє рішучий протест» [82]. 
Представник китайського зовнішньополітичного відомства підкреслив: 
«Китайська сторона вимагає від Конгресу Сполучених Штатів ретельно 
усвідомити складність сьогоднішньої ситуації на Тайвані і характер 
розкольницької діяльності Чень Шуйбяня, спрямованої на проголошення 
«незалежності Тайваню», вжити заходів з ліквідації негативного впливу 
цього рішення і припинити надання будь-яких помилкових сигналів 
сепаратистським силам, які сповідують «незалежність Тайваню» [83]. 
Разом із тим результати виборів президента тайванської адміністрації 
виявилися достатньо «позитивними» для КНР. Перемогу отримав 
кандидат від опозиційної партії Гоміндан, колишній мер Тайбею Ма 
Інцзю. За підрахунками всіх бюлетенів він набрав 58 % голосів, його 
суперник – голова правлячої Демократичної прогресивної партії Френк 
Се Антін – отримав підтримку 42 % виборців [84]. Результати ж 
голосування на референдумі щодо представництва Тайваню в ООН 
виявилися недостатніми для започаткування процесу владою острову: 
за те, щоб острів був представлений в ООН під назвою Тайвань 
проголосувало 5,5 млн чол., за вступ до організації під іменем 
Республіка Китай або іншим – 4,9 млн чол. Для прийняття відповідного 
рішення щодо втілення результатів референдуму в життя необхідно 
було, щоб за один із пунктів висловилося як мінімум 8,5 млн виборців [85]. 
Протягом виборчої кампанії Ма Інцзю неодноразово висловлювався 
щодо необхідності відкриття прямих авіарейсів на материк і потребу 
ослаблення обмежень у сфері розвитку ділових контактів з материковим 
Китаєм аж до створення спільного ринку [86; 87]. 23 березня 2008 р. 
президент США Дж. Буш-мол. привітав кандидата в президенти Ма 
Інцзю з обранням його на посаду президента, зазначивши, що його 
перемога передбачає «нові можливості для Китаю і Тайваню щодо 
розв’язання своїх розбіжностей мирним шляхом» [88]. Американський 
експерт К. Дамбо, оцінюючи результати виборів щодо впливу на 
характер відносин КНР – Тайвань, підкреслив: «Перемога Ма Інцзю 
на виборах закладає основу для поліпшення відносин через протоку 
між КНР та Тайванем і є підґрунтям для нових домовленостей та 
відходу від конфронтаційної політики минулого» [89]. 

Аналізуючи конфліктний потенціал кризових точок у взаємовідносинах 
між США та КНР після приходу до влади у США адміністрації Б. Обами 
Дуглас Пааль віце-президент фонду Карнегі за міжнародний мир, який 
у 2002-2006 рр. займав посаду неофіційного представника США на 
Тайвані, як директор Американського інституту, стверджує: «Напруженість 
між США та Китаєм, знаходиться на підйомі. Її зростання викликано 
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американсько-китайськими суперечностями щодо продажу США 
озброєння тайванській адміністрації й можливою зустріччю президента 
США з Далай-ламою» [90]. Ці суперечності на думку американського 
фахівця можуть завадити розвитку відносин між Вашингтоном та 
Пекіном у стратегічно важливих сферах: нерозповсюдження ядерної 
зброї, протидія глобальним загрозам, зокрема тероризму тощо [91]. 

Отже, ризик тайванської політики Пекіна полягає в тому, що у 
випадку використання військової сили з метою попередження набуття 
Тайванем незалежності може виникнути пряма військова загроза КНР 
з боку коаліції країн на чолі із США і опосередкована загроза (як 
результат санкцій і бойкоту) його соціально-економічній і політичній 
стабільності, а за несприятливого розвитку подій – і загроза владі 
голови КНР Ху Цзіньтао та його команди. Окрім цього додатковими 
загрозами є – безпосередні економічні втрати від згортання зв’язків із 
Тайванем і заходом. Свідченням чого є тональність телефонної розмови 
між президентом США Дж. Бушем-мол. і головою КНР Ху Цзіньтао, 
яка відбулася 27 березня 2008 р. після оприлюднення результатів 
виборів на Тайвані. Протягом розмови, за повідомленням офіційних 
китайських ЗМІ, лідер КНР схвально охарактеризував позицію Білого 
дому щодо відданості політики «одного Китаю» і дотриманню трьох 
спільних китайсько-американських комюніке та протидії вступу Тайваню 
до ООН [92]. Ху Цзіньтао також висловив сподівання, що Китай і США 
продовжать спільні зусилля щодо забезпечення миру і стабільності в 
районі Тайванської протоки [93]. 

Для офіційного Пекіна об’єктивно виходом може стати продовження 
статус-кво і підтримка тих політичних сил на Тайвані, які виступають 
за збереження існуючого становища і декларують непідняття питання 
незалежності в найближчій перспективі. Базовою платформою для 
цього могли б стати напівофіційні контакти представників КНР і 
Тайваню, протягом яких сторони озвучили нову потенційно можливу 
модель возз’єднання материка з островом: «одна держава – три системи». 
Ця модель фактично вперше пропонує принцип конфедеративного 
об’єднання, який раніше повністю відкидався Пекіном (офіційного 
оприлюднення зміни позиції КНР у цьому питанні поки що не відбулося). 

Проте Пекін не має намірів затягувати терміни розв’язання тайванської 
проблеми. Необхідно враховувати те, що Китай проголосив завдання 
стати єдиною державою в першій половині ХХІ ст., сформулювавши 
принцип «паралелізму», зміст якого полягає в проведенні аналогії з 
відстоюванням національних інтересів США в колишній Югославії, 
Афганістані, Іраку, Ізраїлю і Лівані і російські дії в Чечні. Після 
успішного возз’єднання з Сянганом (Гонконг) у липні 1997 р., який 
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був повернений під суверенітет КНР згідно з англо-китайською 
декларацією 1984 р. й повернення Португалією КНР Аоменю (Макао) 
в грудні 1999 р., який був португальським володінням з 1680 р., для 
Пекіна проблема Тайваню стала одним із головних зовнішньополітичних 
завдань, вирішення якого сприятиме утвердженню Китаю як однієї з 
центросилових держав регіону та світу. Виходячи з цього, КНР здатна 
використати силовий варіант розв’язання тайванської проблеми. 

Для РФ ескалація напруженості в Тайванській протоці може означати, 
як варіант, погіршення відносин з США, якщо Росія виступить на 
стороні КНР; зниження інтенсивності російського судноплавства 
морськими шляхами через протоку; зменшення обсягів поставок 
високотехнологічної продукції з Тайваню до РФ. Найбільш оптимальним 
варіантом урегулювання конфліктогенної тайванської проблеми могли 
б стати мирні домовленості між КНР і КР на Тайвані на взаємовигідних 
умовах. Тому, враховуючи сучасний стан відносин у трикутнику Пекін – 
Вашингтон – Тайбей можна припустити, що в найближчій перспективі 
кожна зі сторін буде наполягати на дотриманні мінімальних умов: 
тайванська сторона не погодиться на об’єднання під егідою комуністичного 
режиму, США не допустять нестабільності в АТР, Китай не погодиться 
на незалежність Тайваню. Проте, зважаючи на концентрацію підрозділів 
НВАК на узбережжі і риторику Пекіна, можна стверджувати, що Китай 
потенційно готовий до силового відновлення територіальної цілісності. 
На цей крок Пекін може підштовхнути логіка становлення його як 
нового глобального центра сили. Без утворення потужної держави з 
глобальним геополітичним впливом, створення зони життєвого простору 
в Південно-Східній Азії, розширення стратегічних кордонів у інших 
регіонах АТР цього статусу йому не досягти. Отже, можна спрогнозувати, 
що Пекін буде поетапно розв’язувати завдання, яке постало перед ним: 
у короткотерміновій перспективі – територіальне об’єднання з Тайванем 
і безумовне визнання всіма країнами його права на всю акваторію 
Південно-Китайського моря; в середньостроковій перспективі – лідерство 
в Північно-Східній Азії; у довгостроковій – панування в Центрально-
Азійському регіоні, Південній Азії, а надалі і в усьому Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. 

 
2.2. «КОРЕЙСЬКА ПРОБЛЕМА» В УМОВАХ НОВОГО 

ГЕОПОЛІТИЧНОГО СВІТОУСТРОЮ 
 

Перехід людства з XX століття в XXI століття супроводжувався 
суттєвими змінами в системі міжнародних відносин. Зруйнувалася 
політико-ідеологічна двополюсність світу. Стала набирати темпи 
економічна та політична глобалізація міжнародних відносин. 


